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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ KALIBRO „ŠKOLA A JÁ“ 

 

I.  Průběh zadání a vyhodnocení dotazníku 

Potřeba evaluačního šetření je popsána ve školním vzdělávacím programu. Evaluační šetření 

celoškolního rozsahu (žáci, učitelé, zákonní zástupci žáků) bylo zadáno na téma, které 

souviselo s celoročním celoškolním projektem „Respekt“. 

Dotazníkové šetření proběhlo na jaře 2016 ve spolupráci s firmou Kalibro. Objevily se však 

problémy, které se týkaly formální kvality dotazníku pro rodiče (příloha č. 1), neúměrně 

dlouhé doby zpracování výsledků (příloha č. 2) a možného zkreslení při interpretaci výsledků 

(příloha č. 3), které jsem porovnávala s neaktuálním poskytnutým materiálem (příloha č. 3). 

Na základě této zkušenosti již nebudeme využívat služeb firmy Kalibro. 

 

II. Výsledky  - zjištění a jejich interpretace 
Kompletní výsledky a podklady k jejich interpretaci jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Při 

zpracování byla zjištění rozdělena na část 

1) UČITELÉ 

2) VEDENÍ 

3) NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

4) ŽÁCI 1. – 5. ROČNÍKU 

5) ŽÁCI 6. – 9. ROČNÍKU 

6) RODIČE 

7) TŘÍDY 

Při zpracování – porovnání s průměrem (i když neaktuálním) byly komentovány odchylky 

větší či menší než 3%. Ostatní výsledky, které jsou podobné celkovému průměru, tedy 

v rozpětí + či – 3, nejsou uváděny a jsou považovány za standardní. 

 

1. UČITELÉ 

Zjištění budou předmětem diskuze v přípravném týdnu v srpnu 2016. Závěry diskuze budou 

zapsány do záznamu z pedagogické rady. 

 

2. VEDENÍ 

Zjištění budou předmětem diskuze na poradě vedení, kdy je nezbytné oddělit sebekritický 

postoj jednotlivých členů vedení a jednotné působení, kdy jednotné působení je cílem i 

podmínkou. 

 

3. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Vzhledem k tomu, že chybí možnost porovnání s průměrem (průměr Kalibro neuvádí), 

můžeme vnímat jako potěšující, že 91,7 % nepedagogických pracovníků se cítí ve škole 

dobře. Nepedagogičtí pracovníci si myslí, že 75 % učitelů si váží jejich práce, ale jen 63,9 % 

si myslí, že mají u žáků dostatečnou autoritu.  

Opatření: Otevření tématu (na hodině EtV) o práci, která „není vidět“. 

 

4. ŽÁCI  1. – 5. ROČNÍKU 

Žáci 1. – 5. ročníku ZŠ Eden ve srovnání s průměrem:  

- o své škole uvažují a mluví s menší hrdostí než průměr (8,1) 

- méně často uvádějí, že je někdo ze školy ponižoval (2,8) 

První zjištění není překvapivé, když se tentýž postoj projevuje u učitelů. Druhé naopak 

potěšující je. 
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5. ŽÁCI   6. – 9. ROČNÍKU 

a) oblast Naše třída: 

Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ Eden ve srovnání s průměrem: 

- méně vnímají chování vůdčích typů ve třídě ve prospěch celku (3,8) 

- méně by jim vadilo, kdyby ztratili možnost spolurozhodování o dění ve třídě (4) 

 

b) oblast Spolužáci ve třídě a já 

Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ Eden ve srovnání s průměrem: 

- si častěji myslí, že spolužáci více oceňují přednosti jednotlivců (4,7) 

- se častěji střídají v rolích, kdy žáci řídí svou skupinu (5,4) 

- méně reagují na sprostou mluvu ostatních (7,6) 

- méně vnímají společné cíle se spolužáky a preferují individuální cíle (5,7) 

- častěji byli podle svého názoru ponižování (3,4) 

 

c) oblast Naše třída a třídní učitel 

Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ Eden ve srovnání s průměrem: 

- si častěji myslí, že jejich třídní učitelé více pečují o třídní vztahy (20,5) 

- si častěji myslí, že třídní pravidla vznikají společně (13,4) 

- si častěji myslí, že jejich třídní učitelé se více starají o svou třídu (13,4) 

- si častěji myslí, že jejich třídní učitelé se více zajímají o jednotlivce (9,9) 

 

d) oblast Moji učitelé a já 

Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ Eden ve srovnání s průměrem: 

- si častěji myslí, že učitelé známkují spravedlivě (5,7) 

- si častěji myslí, že uspět u učitelů mohou všichni žáci (3) 

- si častěji myslí, že žáci více ovlivňují průběh vyučování (4,9) 

- si častěji myslí, že učitelé častěji hodnotí přístup ke svým předmětům (3,5) 

 

e) oblast Můj třídní učitel a já 

Žáci 6. – 9. ročníku ZŠ Eden ve srovnání s průměrem: 

- si myslí, že metody třídního učitele žákům více vyhovují (7,4) 

- si myslí, že třídní učitel častěji upozorňuje na souvislosti (7,2) 

- si myslí, že třídní učitel známkuje spravedlivěji (5,6) 

- si myslí, že u třídního může uspět každý (7,8) 

- si myslí, že žáci častěji ovlivňují průběh vyučování (9,3) 

- si myslí, že třídní učitel si častěji všímá přístupu žáků k předmětu (8,5) 

- si myslí, že žáci méně často u svého třídního učitele vyrušují (6,2) 

- si myslí, že třídní učitelé častě radí jak lépe (14,3) 

 

Interpretace výsledků: 

Oblast „Naše třída“ zdůrazňuje nezbytnost uplatňování demokratických principů ve třídách 

(třídní a školní parlament) s osobní odpovědností za přijatá rozhodnutí. 

První dvě zjištění v oblasti „Spolužáci ve třídě a já“ jsou potěšující, druhá dvě výzvou pro 

systematickou práci nejen třídních učitelů ve třídách. 

Zjištění v oblasti „Naše třída a třídní učitel“ a „Můj třídní učitel a já“ jsou výhradně kladná a 

jsou  jednoznačným oceněním práce třídních učitelů. 

Zjištění v oblasti „Moji učitelé a já“ jsou rovněž jen kladná a jistě učitele potěší. 
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6. RODIČE 

Vzhledem k tomu, že chybí možnost porovnání s průměrem (průměr Kalibro neuvádí), 

můžeme za dobrou zprávu považovat spokojenost rodičů se vztahy dítě-učitelé (87,7 %), 

rodič-učitelé (91,3 %), rodič-vedení školy (89,5 %). V oblasti vztahů ve třídě rodiče zcela 

výjimečně uvádějí ponižování dítěte spolužáky. Kladně hodnotí rodiče kvalitu práce třídních 

učitelů.  

 

 

7. TŘÍDY 

  Podklady (výsledky jednotlivých tříd) byly předány třídním učitelům pro seznámení a 

případné vyjádření – zpětnou vazbu a návrh opatření.  

 Tento postup však nebyl v některých případech možný, protože se s novým školním rokem 

změnily některé třídní kolektivy (6. třídy) i někteří třídní učitelé a žáci 9. tříd se stali 

absolventy školy. 

 

 

 

Zpracovala 21. 7. 2016     ředitelka školy Jana Churáčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


