
Klima školy – žáci 
Testování prob ěhlo u žák ů 4. – 9. ročníku. 
 

Celkový p řehled školy 

Přehled dle kategorií 
[%] 

Rozhodně 
souhlasím 

Spíše 
souhlasím Nevím Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Výsledné 

hodnocení 

Prostředí, materiální 
zázemí 

29,0 33,9 6,1 22,4 8,7 63,0 % 

Lidé 30,9 40,6 10,9 12,8 4,8 70,0 % 

Komunikace, vztahy 31,3 36,1 10,1 15,8 6,6 67,5 % 

Systém, pravidla, 
hodnoty 29,6 41,2 9,6 14,2 5,5 68,8 % 

Výuka, příprava, 
hodnocení 25,5 40,9 6,7 21,2 5,7 64,9 % 

Komplexní hodnocení 20,9 35,8 11,4 19,9 11,9 58,5 % 

Celkem 28,8 38,4 8,8 17,4 6,6 66,3 % 

 

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a 
zeptat. Komunikace, vztahy 85 % 

Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. Komunikace, vztahy 81 % 

Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola 
rozvíjela a zlepšovala. Lidé 81 % 

 

Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení 

Ve školní jídelně se dobře naobědvám. Prostředí, materiální zázemí 37 % 

Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. Prostředí, materiální zázemí 50 % 

Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a 
odpočinkové aktivity. Prostředí, materiální zázemí 51 % 

 
 
 
Ve škole jsem nejvíce spokojený s ... (Ve škole se mi nejvíce líbí ...)   
 
- vybrány nej častější odpov ědi 

• počítače, tablety, interaktivní tabule, dataprojektory (jednoznačně nejčastější odpověď) 

• se vším (velmi častá odpověď) 

• čtyřdenní školní výlet (2. stupeň) 

• pěkná a dobře vybavená tělocvična 

• zkrášlování okolí školy 

• školní senát 



• vybavení jednotlivých tříd 

• ochota učitelů 

• nové učebnicemi do dějepisu 

• dobří kamarádi, spolužáci 

• akce s panem ředitelem  

• kroužky, akce školy, výlety  

• výtvarná, hudební a tělesná výchova 

• ve škole se mi nejvíce líbí, že někteří učitelé dokáží naslouchat a podporují nás 

• vybavení školy 

• vyučování 

• dobří učitelé 

• učitelé na druhém stupni jsou fajn 

• práce ve skupinách 

• park vedle školy. 

• ve škole se mi nejvíce libí klima a atmosféra, ale hlavně se mi líbí přestávky s mými kamarády 

 

Jako nejv ětší problém ve škole vidím (Ve škole jsem nespokoje ný s ... Ve škole 
mi nejvíce chybí ...) 
 
- vybrány nej častější odpov ědi 

• tělocvična 

• některé učebnice 

• někteří učitelé 

• více učebních pomůcek (například do chemie, fyziky)  

• zaheslovaná wifina 

• jídlo ve školní jídelně, malé porce, malá jídelna 

• chování některých žáků 

• uspořádání sezení ve třídě 

• nemůžeme chodit na školní dvůr o přestávkách 

• šatny 



• nespravedlnost 

• posmívání, ponižování 

• krátké přestávky 

Martina Kristová  

 

 


