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není potřeba
zlepšit

Silné a slabé stránky školy z pohledu žáků (kvalita jednotlivých oblastí versus potřeba je zlepšit)
výuka celkově
nabídka volitelných předmětů
školní akce
sportovní vybavení
učební pomůcky
výuka práce s počítačem
pedagogické kvality vyučujících
vztahy mezi žáky

je potřeba
zlepšit

vnitřní prostory školy
záchody a umývárny
školní jídelna

vysoká kvalita

nízká kvalita

Důležitost vzdělávacích cílů školy – Jak moc jsou pro vás důležité následující cíle školy? (top 5)
učitelé

Ø

žáci

Ø

1. naučit žáky samostatně myslet a řešit problémy

1.1

1. naučit žáky samostatně myslet a řešit problémy

1.2

2. naučit žáky chovat se zodpovědně

1.3

2. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi

1.5

3. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi

1.4

3. naučit žáky samostatně vyhledávat a zpracovávat informace

1.5

4. naučit žáky samostatně si vyhledávat a zpracovávat informace

1.4

4. naučit žáky „umět se učit“

1.6

5. naučit žáky „umět se učit“

1.5

5. učit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi

1.8

rodiče

Ø

1. naučit žáky samostatně myslet a řešit problémy

1.1

2. naučit žáky samostatně si vyhledávat a zpracovávat informace

1.3

3. naučit žáky obhajovat vlastní názor a vést diskusi

1.4

4. naučit žáky spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi

1.5

5. rozvíjet v žácích zdravé sebevědomí včetně schopnosti sebekritiky

1.5

Ve sloupci Ø je průměr číselných hodnot odpovědí, kde hodnota 1 odpovídá nejvíce důležitému cíli a hodnota 5 nejméně důležitému cíli.

Překážky v dosahování lepších studijních výsledků z pohledu žáků

44 %

42 %
16 %

můj nezájem o
studium

nepřízeň učitelů

30 %

27 %

studium je příliš
náročné

nemám na
studium dostatek
času

2%

5%

nepřátelství
spolužáků

špatné podmínky
doma

– vaše škola

17 %

něco jiného

– průměr všech zapojených škol
kód školy: BGJKN

žádné překážky
nevnímám
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Užívání návykových látek z pohledu žáků
(skoro) denně

jednou či dvakrát za týden

jednou či dvakrát za měsíc

několikrát do roka

jednou či dvakrát jsem to zkusil(a)

nikdy
90 %

70 %

20 %

21 %

18 %

3%

67 %

27 %
12 %

7%

3%

alkohol

4%

6%

10 %

1%

2%

cigarety

3%

11 %

12 %

0%

marihuana

0%

1%

1%

3%

jiné nelegální drogy

Atmosféra školy z pohledu žáků
Cítíš se ve vaší třídě mezi svými spolužáky dobře?
(rozhodně ano; spíše ano; spíše ne; rozhodně ne)
Je u vás ve škole celkově příjemné prostředí a atmosféra?
(rozhodně ano; spíše ano; spíše ne; rozhodně ne)
rozhodně ano

rozhodně ne
Jaký vztah máš k vyučujícím na této škole?
( od většinu mám rád/a; do většina mě štve)

většinu mám rád

většina mě štve

Výskyt šikany z pohledu žáků – Setkal(a) ses někdy na této škole se šikanou?
75 %

Ne, nesetkal(a).

14 %

12 %

Slyšel(a) jsem, že někoho
šikanovali.

Byl(a) jsem svědkem šikany.

4%

6%

Účastnil(a) jsem se šikanování
někoho druhého.

Byl(a) jsem sám (sama)
šikanován(a).

Hodnocení školy z pohledu rodičů
Ohodnoťte známkou od jedničky do pětky svůj celkový dojem z této školy.
(1 – nejlepší; 2; 3; 4; 5 – nejhorší)
známka 5

4

3

2

známka 1

Doporučili byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali školu pro své
dítě? (rozhodně ano; spíše ano; spíše ne; rozhodně ne)
rozhodně ne

rozhodně ano

Míra spokojenosti rodičů s oblastmi školy – Jste u vás ve škole spokojen(a) s následujícími oblastmi? (top 3)
s komunikací s třídním učitelem vašeho dítěte
s vybavením a zázemím, které škola využívá pro TV a sportovní aktivity
s úrovní školní jídelny
(rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

rozhodně ne

– vaše škola

– průměr všech zapojených škol
kód školy: BGJKN

rozhodně ano

