
SWOT  2014 

Vyhodnocení dotazníku – žáci 

3. ročník 

- průměr třídy    1, 17 

- nejhorší průměr  1, 57   Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány 

-     1, 5  Domácí příprava na výuku mi netrvá dlouho 

- připomínky – nelíbí se jim chování 5. ročníku 

- vulgární výrazy, nadávání  

4. ročník 

- průměr třídy  1, 39 

- nejhorší průměr  1, 75  Při hodině se často používají pomůcky, počítače 

   1, 72  Domácí příprava mi netrvá dlouho 

     Ve škole se cítím bezpečně 

- Připomínky – chtěli by chodit na dvůr, průlezky 

5. ročník 

- průměr třídy   1, 49 

- nejhorší průměr   2,18  Domácí příprava na vyučování mi netrvá dlouho 

    1, 9  Nabídka kroužků mi vyhovuje 

6. ročník 

- průměr třídy  1, 66 

- nejhorší průměr 2,38  Můj rozvrh mi vyhovuje 

   2, 125  Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat s ním 

     Někdy pracujeme ve skupinách 

Nejlepší průměr  1  Vím, co v naší škole smím a nesmím 

Připomínky žáků  Lepší rozdělit třídu na chlapce a dívky, když jsme spolu, 

zlobíme. 

 

 



7. ročník 

- průměr třídy  2, 12  

- nejhorší průměr 2, 875  Při hodině se často používají pomůcky 

   3, 125  Jsem spokojen s kolektivem své třídy   

   

Nejlepší průměr  1, 25  Učitel bere ohled na slabší žáky  

Připomínky žáků  0  

 

8. ročník 

- průměr třídy  2, 14  

- nejhorší průměr 2, 85  Naši učitelé se chovají k žákům s respektem, neshazují je 

   2, 75  Při hodině se často používají pomůcky 

Nejlepší průměr  1, 35  Vím, co na naší škole smím a co nesmím 

Připomínky žáků  0    

 

9. ročník 

- průměr třídy  2,05  

- nejhorší průměr 2, 75  Učitel bere ohled na slabší žáky 

2, 5 Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli, nejen se učili 

nazpaměť. 

Nejlepší průměr  1  Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně trestány. 

Připomínky žáků  NJ – vadí dělení do skupin 

 Nelíbí se zábradlí  

Celkový průměr školy:  

1. stupeň  1, 44 

2. stupeň  1,88 

3. celkový  1,66  

  



SWOT  2014 

Vyhodnocení dotazníku – učitelé 

 

  celkový průměr   1, 69 

  nejhorší průměr  3,4  Prostor pro uložení pomůcek 

     2,6  Znalosti a dovednosti žáků 

     Vztahy mezi žáky 

  nejlepší průměr 1,00  Přístup k informacím ve škole 

     Řízení školy 

     Komunikace mezi vedením školy a učiteli 

     Vztahy učitelů 1. a 2. st. 

     Vztahy učitelů a provozních zaměstnanců 

 

Nejhorší známka 4  Úprava kmenových učeben 

     Zázemí pro učitele 

     Prostory pro uložení pomůcek 

     Vybavení pomůckami a didaktickou technikou 

 

 připomínky     Málo pomůcek 

     Nemáme kmenové učebny 

     Málo využívané pomůcky – 2. stupeň 

     Nelíbí se školní dvůr 

 



SWOT 2014 

Rodiče 

Celkem bylo zpracováno 75 dotazníků 

Celková průměrná známka na školu 1,5 

Nejhorší průměrná známka  1,83 Doba, kterou tráví dítě přípravou je přiměřená.  

      Dostává přiměřené množství úkolů. 

     1,79 Jsme spokojeni s kvalitou vyučování ve škole. 

Nejlepší průměrná známka  1,19 Jsme dostatečně informováni o našem dítěti, 

      o životě školy. 

     1,29 Děti jsou ve škole dostatečně informovány o  

      nebezpečí návykových látek. 

Nejhorší průměr dotazníku  3,27 

Nejlepší průměr dotazníku  1 

 

Připomínky rodičů  

Moc málo známek v některých předmětech (neobjektivní hodnocení). 

Lepší slabikář pro 1. ročník. 

Prosba – dříve informovat o akcích školy, aby se mohli rodiče zařídit (Bláznivý týden, Noc 

s Andersenem) 

Pochvala pro školu za všechny akce. 

 

 

V Moravském Žižkově 

16. 6. 2014 

 

Zpracoval  

Mgr. Miloslav Sova, ředitel školy 



 

Otázka Hodnocení 
rodičů 

Jsme spokojeni s kvalitou vyučování ve škole 1,79 
Jsme spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků. 1,63 
Množství poznatků, které žák získává ve škole, je dostatečné. 1,64 
Spolupráce s učiteli našeho dítěte je na velmi dobré úrovni. Učitelé jsou 
otevření, vítají spolupráci. 

1,47 

Doba, kterou tráví dítě ve škole, je přiměřená. 1,35 
Doba, kterou tráví dítě doma přípravou na vyučování, je správně dlouhá. 
Dostává přiměřené množství úkolů. 

1,83 

Organizace školy je správná (rozvrh, přestávky, vstup do školy) 1,31 
Jsme spokojeni s prací školní družiny a školního klubu. 1,33 
Naše dítě se ve škole cítí bezpečně. 1,41 
Jsme dostatečně informováni o našem dítěti (t řídní schůzky, žákovské 
knížky atd.), o životě školy. 

1,19 

Vyhovuje nám nákup učebních pomůcek ( prac. sešity) prostřednictvím 
školy. 

1,44 

Děti jsou ve škole dostatečně informovány o nebezpečí návykových látek, 
šikaně, zneužívání.              

1,29 

Nabídka školních akcí je dostatečná. 1,56 
Jsme spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností. 1,77 
Jsme spokojeni s tím, že naše dítě navštěvuje tuto školu. 

 

1,37 
 

 


