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Cílem studie bylo zjistit vnímání     
ZŠ a MŠ ve Velkých Losinách 
z hlediska rodičů, především 
v oblasti hodnocení kvality školy, 
chování učitelů, vztahů mezi 
žáky. Dále bylo cílem zjistit 
kritéria výběru školy, preferenci 
informačních kanálů, oblasti 
zájmů pro spolupodílení apod. 

Sběr dat probíhal 
od 12. 5. do 21. 5. 2017 
metodou CAWI (computer aided 
web-interviewing) s využitím 
databáze e-mailových adres 
rodičů žáků ZŠ a MŠ Velké Losiny. 

Cílová skupina:
rodiče žáků ZŠ a MŠ Velké 
Losiny. 

Průměrná délka dotazníku 
činila 12 minut a finální počet 
rozhovorů je N=104:
• ZŠ N=86
• MŠ Veverka N=13
• MŠ Sluníčko N=5

Data prošla čištěním a logickou 
kontrolou; následně byla 
zpracována za pomoci  
statistického softwaru SPSS.

Metodologie
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Základní škola - shrnutí
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Základní škola - shrnutí

Kromě místní dostupnosti byla škola vybírána 
především kvůli kamarádům dítěte a díky 
dobré vlastní zkušenosti (např. už ji 
navštěvoval/navštěvuje sourozenec dítěte). 

Škola je hodnocena velice kladně. Drtivá 
většina rodičů je spokojena s kvalitou školy 
i chováním učitelů. Vztahy mezi žáky jsou 
považovány za spíše dobré. Jednoznačně 
nejvíce je oceňovaný přístup učitelů, dále se 
pak rodičům velmi líbí mimoškolní akce 
pořádané školou a také vedení školy. 

Kontroverzní je výběr kroužků, který se ¼ 
rodičů líbí, ale zároveň jiné ¼ rodičů 
připadá nedostatečný. Podobně 
kontroverzně hodnocené jsou i vztahy mezi 
žáky. 

Za nejsilnější nedostatek je považován malý 
výběr volitelných předmětů.

Hodnocení 
školy

Kritéria 
výběru školy

Informační 
kanály

Rodiče se cítí být dostatečně informováni. 
Nejpodstatnějšími informačními kanály jsou 
žákovské knížky a informační papírové 
návratky pro podpis rodičů. 

Hlavní 
úkoly školy

Z pohledu rodičů je hlavním úkolem základní 
školy naučit děti spolupráci v kolektivu, zdravě 
diskutovat a vycházet s ostatními lidmi. Dále 
pak předat maximum znalostí, vědomostí, 
naučit je nové dovednosti a připravit je 
na přijímací zkoušky na střední školy.

Aktivity 
místo 

klasických 
hodin výuky

Téměř ¼ rodičů by klasické hodiny výuky 
neměnila, protože je považuje za 
nejefektivnější. 2/5 rodičů by místo klasických 
hodin výuky preferovali exkurze, poznávací 
výpravy nebo výuku formou projektů 
spojujících více předmětů.

Zájem 
spolupodílet 

se

Rodiče spíše nemají zájem spolupodílet se na 
oblastech školy. Pokud ano, tak by se byli 
ochotni podílet na řešení výchovných problémů 
a spolupracovali by při realizaci projektů, 
besed a akcí. 

Bariéry 
v dosahování 

lepších 
výsledků dětí

V dosahování lepších výsledků dětem převážně 
nic nebrání. Pokud ano, tak je to především 
neochota/nedostatek vůle dítěte, popř. vztah 
s některým z učitelů.

Strach kvůli 
škole

Drtivá většina dětí strach kvůli škole nemá.
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Základní škola - detailní výstupy
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Důvod výběru školy
Q2. Podle čeho, kromě místní dostupnosti, jste se rozhodovali při výběru školy/školky, kterou vaše dítě navštěvuje?

Do školy chodí kamarádi dítěte

Vlastní zkušenosti (např. sourozenec)

Dojem z osobní návštěvy školy

Materiální zázemí (vzhled budov, tříd a kvalita vybavení, …)

Pověst školy

Známý ředitel, pedagog

Rozsah volnočasových aktivit

Doporučení jiných rodičů

Úspěšnost žáků při přechodu na střední školy

Množství a rozsah volitelných předmětů

Jiné
(uváděna především jen dostupnost školy)

50%

44%

17%

15%

13%

8%

6%

6%

8%

2%

20%
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Hodnocení školy

26%

62%

13%

Celková kvalita školy

Rozhodně spokojen(a)
Spíše spokojen(a)
Spíše nespokojen(a)
Rozhodně nespokojen(a)

Spokojeni
87%

Nespokojeni
13%

*všechny důvody spokojenosti a nespokojenosti s kvalitou školy v excelu s výpisy otevřených otázek na str.18
**z čeho konkrétně pramení špatné vztahy mezi žáky v excelu s výpisy otevřených otázek na str.18

37%

58%

3,5%
1%

Chování učitelů

Rozhodně spokojen(a)
Spíše spokojen(a)
Spíše NEspokojen(a)
Rozhodně NEspokojen(a)

Spokojeni
95%

Nespokojeni
5%

8%

80%

10,5%

1%

Vztahy mezi žáky

Výborné

Spíše dobré

Spíše špatné

Velmi špatné

Dobré
88%

Špatné
12%

Příklady uváděných důvodů 
špatných vztahů mezi žáky**: 
posměchy, nedostatečná komunikace, 
rozdílná výchova, pohodlnost rodičů, 
málo týmových projektů… 

Příklady důvodů nespokojenosti*: 
je méně kroužků pro starší děti, webové 
stránky, komunikace učitel-rodič apod.

Příklady důvodů spokojenosti*:
přístup pedagogů i školy, zájmové 
kroužky i jiné mimoškolní aktivity, 
dostupnost, ochota jednat, dobrá 
strava, pěkné prostředí apod. 

Q3. Jak celkově hodnotíte kvalitu školy/školky, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jste…
Q4. Jste spokojeni s tím, jak se chovají učitelé školy/školky?
Q5. Jaké jsou podle Vás v převažující míře vztahy mezi žáky školy/školky?
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Přístup učitelů

Mimoškolní akce pořádané školou

Výběr kroužků

Vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitelka)

Kvalita výuky

Vzhled budov, výzdoba a vybavení tříd atd.

Vztahy mezi žáky navzájem

Příprava žáků na přijímací zkoušky

Vybavení – počítačů, pomůcek, učebnic atd.

Otevřenost školy a jejího vedení k  nápadům a přáním rodičů

Složení pedagogického sboru

Výběr volitelných předmětů

Nic není potřeba měnit, nic nevadí

Nic z uvedeného se nelíbí

Líbí vs. nelíbí

45%

31%

26%

23%

17%

17%

15%

9%

9%

7%

3%

1%

30%

-9%

-10%

-26%

-8%

-6%

-3%

-20%

-6%

-8%

-10%

-7%

-17%

-7%

líbí nelíbí

Q6. Čeho si na vaší škole/školce nejvíce ceníte? 
Q7. Co, pokud něco, by bylo potřeba na škole/školce změnit, co Vám nejvíce vadí? 
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Informovanost o dění ve škole
Q8. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o dění ve škole/školce?
Q9. Jaké informační kanály školy/školky jsou pro Vás nejpodstatnější, tzn. pravidelně je využíváte, protože je považujete za informačně důvěryhodné a aktuální.  

42%

53%

3,5%
1%

Dostatečná 
informovanost

 Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

ano 
95%

ne 
5%

Nejpodstatnější 
informační kanály

Žákovské knížky

Informační papírové návratky 
pro podpis rodičů

Rodičovské schůzky a konzultace 
s učiteli

Webové stránky školy

Informace v obecním časopise 
Velkolosinské prameny

Nástěnky školy

71%

66%

57%

56%

12%

2%



11

Hlavní úkoly školy
Q10. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly školy/školky v naší obci? 

Naučit spolupráci v kolektivu, zdravě diskutovat a vycházet 
s ostatními lidmi

Získat maximum znalostí, vědomostí a nové dovednosti

Dobře připravit na přijímací zkoušky na střední školy

Naučit učení se a vyhledávání informací

Naučit samostatnému řešení problémů

Naučit slušnému chování, dodržování pravidel a respektu 
k autoritám

Získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky

Pořadatelsky zajišťovat nebo se podílet na pořádání kulturně-
vzdělávacích a osvětových akcí pro občany obce

Žádné z uvedených

63%

50%

43%

42%

35%

27%

13%

0%

1%
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Aktivity preferované místo klasických hodin výuky
Q11. Kterou z následujících aktivit byste preferovali místo klasických hodin výuky?  

Exkurze, poznávací výpravy

Výuka formou projektů spojujících více předmětů

Samostatné vyhledávání informací v knihovně či na internetu

Zadávání rozsáhlejších úkolů trvající delší dobu

Samostudium pomocí výukových programů

Žádnou, za nejefektivnější považujeme klasické formy výuky

Žádnou z nabízených, preferujeme jiné alternativní metody

42%

41%

15%

7%

2%

22%

2%
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Zájem spolupodílet se na oblastech školy
Q12. Na kterých oblastech života školy/školky máte zájem se spolupodílet? Zaškrtněte prosím každou oblast, na níž byste se rádi podíleli.

Řešení výchovných problémů

Spolupráce při realizaci projektů, besed a akcí

Sponzorství a materiální pomoc

Vytváření pravidel školy

Metody výuky

Cíle a směřování školy

Skladba předmětů a výchovně-vzdělávacích aktivit

Obsah výuky a výchovně-vzdělávacích aktivit

Hodnocení žáků / předškoláků

Žádné z uvedených

27%

24%

14%

10%

9%

9%

6%

5%

2%

37%
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Bariéry v dosahování lepších výsledků dětí
Q13. Co podle Vás, pokud něco, brání Vašemu dítěti v dosahování lepších výsledků? 

Neochota, nedostatek vůle dítěte

Vztah s některým z učitelů

Příliš výuky formou výkladu s malou aktivitou dětí

Špatné vztahy mezi spolužáky (např. nepřátelství některých 
spolužáků)

Nedostatek času na učení doma (moc jiných aktivit)

Nedostatečná kvalifikovanost některých učitelů

Nezájem učitelů o skutečný pokrok dětí

Učení je příliš náročné, děti jsou jím přetěžované

Špatná materiální vybavenost školy

Podmínky doma nejsou zcela ideální

Příliš nestandardních forem vyučování (projekty, besedy, 
skupinové vyučování, výlety apod.)

Žádné překážky

22%

19%

15%

12%

12%

12%

9%

8%

8%

2%

0%

26%
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Strach dítěte kvůli škole
Q14. Zažívá Vaše dítě ve škole/školce nebo kvůli ní strach? 

3%
7%

50%

40%

Strach dítěte

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

ne
90%

ano
10%

Příklady důvodů strachu*: 
vztahy mezi dětmi, posměch spolužáků,  
strach z instituce/autority, tréma, časté 
zkoušení… 

*všechny důvody strachu v excelu s výpisy otevřených otázek na str.18
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Mateřské školy 
(MŠ Veverka a MŠ Sluníčko)
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Mateřské školy *

Výběr školy
vlastní zkušenost, 
rozsah volnočasových aktivit (zejména MŠ Veverka)

Hodnocení kvality školy převážná většina rodičů spokojena

Chování učitelů převážná většina rodičů spokojena

Vztahy mezi žáky převážně dobré

Na škole nejvíce oceňují přístup učitelů, mimoškolní akce pořádané školou

Na škole by změnili většina rodičů nic 

Informovanost většina rodičů dostatečně informována

Nejpodstatnější informační 
kanály

nástěnky 

Hlavní úkoly školy
naučit slušnému chování, dodržování pravidel a respektu k autoritám
naučit spolupráci v kolektivu, zdravě diskutovat a vycházet s ostatními lidmi

Aktivity preferované místo 
klasických hodin výuky

exkurze, poznávací výpravy

Zájem spolupodílet se na 
oblastech školy

sponzorství a materiální pomoc

Bariéry v dosahování 
lepších výsledků dítěte

žádné překážky

Strach dítěte kvůli škole většina dětí bez strachu

*z důvodu nízké báze (MŠ Veverka N=13, MŠ  Sluníčko N=5)  pouze indikativní výstupy
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Výpisy odpovědí otevřených otázek


