Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ
Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

Mapa školy 2013 – interpretace výsledků,
porovnání s výsledky z roku 2009 a 2006
1) Cíle školy
R: naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace, naučit se spolupracovat v kolektivu,
vycházet a jednat s lidmi, získat maximum znalostí a vědomostí
U: naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace, naučit se spolupracovat v kolektivu,
vycházet a jednat s lidmi, naučit se řešit samostatně problémy
Ž: naučit se spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi, získat maximum znalostí a
vědomostí, naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace a dobře se připravit na
přijímací zkoušky
Na otázku Jak se škole daří cíle naplňovat? odpovídali učitelé i rodiče téměř shodně odpovědi rodičů v rozmezí 4,57 – 5,36b., učitelé 4,41 – 5,07b. /bodovací škála 1 – 7b.
(nejvyšší)/
Komentář: Všechny skupiny se shodly na potřebě naučit se učit se a spolupracovat
v kolektivu, žáci a rodiče vidí cíle školy v získání maxima znalostí a vědomostí, učitelé vidí
prioritou naučit žáky řešit samostatně problémy (v souladu s dlouhodobými záměry
vzdělávání v ČR). Žáci navíc vnímají jako cíl školy připravit se na přijímací zkoušky.
Porovnání: Rodiče upřednostňují naučit se učit se, vyhledávat a zpracovávat informace –
shodně jako v roce 2009, v roce 2006 bylo hlavní prioritou rodičů získat maximum znalostí a
vědomostí.
V odpovědích na otázku Jak se škole daří cíle naplňovat? Zvýšila se spokojenost rodičů 2013:
v rozmezí 4,57 – 5,36b., 2009: v rozmezí 4,25 – 5,22b., 2006: v rozmezí 4,1 – 5,14b.
Spokojenost učitelů v roce 2013 je téměř shodná jako v roce 2009 – 2013 4,41 – 5,07b., 2009:
4,41 – 5,14b. oproti roku 2006, kdy byla spokojenost učitelů nižší: v rozmezí 3,25 – 4,24b.
/Bodovací škála 1 – 7(nejvyšší)/

2) Školní vzdělávací program
R: dostatek informací o probíhající reformě základního školství má pouze 15% rodičů, 47%
odpovědělo „něco málo“, 87% rodičů má zájem se o změnách ve školství více dozvědět
U: přechod ke školním vzdělávacím programům považuje za krok správným směrem 46%
učitelů naší školy oproti 30% učitelů všech škol zapojených do dotazníkového šetření Mapa
školy
Komentář: Probíhající reformou školství jsme se na naší škole více intenzivně zabývali v roce
2009 než v roce 2013. Většina rodičů má zájem se o změnách ve školství více dozvědět.
Porovnání: V porovnání s rokem 2009 se snížil počet rodičů, kteří mají dostatek informací o
probíhající reformě základního školství. 2013: 15% odpovědělo „ano, 47% „něco málo“

oproti r. 2009, kdy odpovědělo 35% rodičů „ano“, 38% odpovědělo „něco málo“. Shodně
s rokem 2009 přechod ke školním vzdělávacím programům považuje většina učitelů za krok
správným směrem.

3) Výběr školy
R: pro 81% je kritériem pro výběr školy vzdálenost od bydliště tak, aby dítě nemuselo
dojíždět (v roce 2009 - 70%)
Komentář: Naše škola musí být „školou pro všechny“ – ať už z hlediska kapacity, tak
z hlediska vzdělávací nabídky
Porovnání: Hlavní kritérium výběru školy - vzdálenost od bydliště je shodné s r. 2009 a 2006.

4) Spokojenost se školou
R: rodiče jsou se školou spíše spokojeni a doporučili by školu svým přátelům, pokud by
hledali školu pro své dítě - 3,3b. z max. 4b. (v roce 2009: 2,80b. z max. 4b.), podle 31%
rodičů by se měla škola zaměřit na výuku cizích jazyků, 28% na sport, 17% na matematiku a
přírodovědné předměty, dále na informační a komunikační technologie - 15% rodičů (16%
v roce 2009)
U: spokojenost učitelů se školou – 82% ano či spíše ano, 7%, spíše ne. Pouze 7% našich
učitelů by si práci učitele znovu spíše nevybralo. (V roce 2009: 68% ano či spíše ano, 9%
spíše ne. 9% našich učitelů by si práci učitele znovu spíše nevybralo. V roce 2006: 57% ano či
spíše ano, 19% spíše ne. 24% našich učitelů by si práci učitele znovu spíše nevybralo).
Ž: žáci 1. stupně by školu ohodnotili kladně - známkou 1 (46%), známkou 2 (40%), 91% žáků
1. stupně se ráno těší na něco nebo někoho ve škole. Žáci 2. stupně se ve třídě cítí většinou
dobře nebo skvěle, bez problémů (74%), ve škole se žáci 2. stupně cítí dobře - 43% ano a
spíše ano (v roce 2009: 65%), 38% ne a spíše ne (v roce 2009: 29%),
Komentář: ve vzdělávacím programu školy je i nadále prioritně podporovat výuku jazyků,
větší důraz klást na sport a na matematiku a přírodovědné předmět, informační a
komunikační technologie jsou samozřejmým nástrojem.
Porovnání: výrazně kladný posun ve spokojenosti se školou je v kategorii učitelů i rodičů. Ve
škole je spokojena většina žáků 1. stupně. Záporný posun nastal v kategorii žáků 2. stupně s
pocitem spokojeností ve škole (i přes to, že většina se cítí dobře ve svých třídách).

5) Kvalita a forma výuky
Náročnost učení – 48% žáků 2.st. (v r. 2009 59%) si nemyslí, že by byli přetěžováni, totéž si
myslí i 96% učitelů (v r. 2009 91%), rodiče žáků si totéž myslí v 82 % (v r. 2009 89%) u dětí
1. stupně a 80% (v r. 2009 86%) rodičů žáků 2. stupně. Přetěžování učivem pociťuje 40% (v
r. 2009 23%) žáků 2. st. a pouze 14 % (v r. 2009 10%) rodičů.
Kvalita výuky – byla hodnocena na bodové škále 1b. (nedostatečná kvalita) – 7b. (výborná
kvalita). Průměr hodnocení je kladný – rodiče 5,2 b., rodiče 5,4 b. 68% učitelům se daří
vytvářet přátelskou atmosféru a navazovat dobré vztahy se žáky (v r. 2009 55%), dále se
učitelům daří průběžně doplňovat kvalifikaci (43%), aplikace nových moderních metod a
postupů (39%) a navazovat dobré vztahy s kolegy (39%). Nedostatky učitelé pociťují
v pedagogické a psychologické přípravě (32%) a v nedůslednosti a přílišné benevolenci vůči
žákům (29%). Největší překážkou k dosahování lepších výsledků je podle 27 % žáků vlastní
neochota a nedostatek vůle. 36% žáků uvádí nedostatek času na učení. Učitelé za největší

překážku považují lenost, pohodlnost a nedostatek píle (66%), stejnou překážku vnímají i
rodiče (26%).
Průběh výuky – 92% dětí 1. stupně baví to, o čem se ve škole učí. 36% (v r. 2009 49%) žáků
2. stupně si myslí, že učitelé se snaží o to, aby učení žáky bavilo. Žáci by chtěli doplnit výuku
o praktické činnosti, provádění pokusů 62 % (v r. 2009 49%) a úkoly, které by vypracovávali
ve skupinkách 45% (v r. 2009 38%). Rodiče preferují výuku formou projektů spojující více
předmětů 49% (v r. 2009 33%), exkurze a poznávací výpravy 39% (v r. 2009 33%).
Komentář: Většina respondentů si nemyslí, že by žáci byli přetěžováni, i když oproti roku
2009 si více dětí myslí, že je přetěžováno. Naopak více učitelů než v r. 2009 se domnívá, že
žáci nejsou přetěžováni. Kvalita výuky byla hodnocena jak rodiči, tak učiteli spíše kladně.
Žáci by chtěli doplnit výuku o praktické činnosti a provádění pokusů.
Porovnání: Rodiče i učitelé jsou s výukou spíše spokojeni. Stejně jako v r. 2009 si většina
respondentů nemyslí, že by žáci byli přetěžováni. Učitelé více uplatňují nové moderní metody
než v r. 2009, více pociťují potřebu pedagogické a psychologické přípravy.

6) Hodnocení
Pouze 5% rodičů považuje za nejvhodnější způsob hodnocení slovní formu hodnocení.
Většina rodičů upřednostňuje hodnocení jak známkou, tak slovně (37 %), 31% rodičů
preferuje hodnocení pomocí známek. Většina rodičů považuje hodnocení svého dítěte za
objektivní.
62 % (v r. 2009 78%) žáků má možnost ohodnotit své vlastní výkony pouze v menšině hodin,
popř. téměř nikdy.
V 64 % (v r. 2009 73%) si učitelé myslí, že by žáci polevili ve svém úsilí, kdyby se dozvěděli,
že budou dostávat pouze jedničky a dvojky. 43% učitelů si nemyslí, že je potřeba při
klasifikaci brát v úvahu rovněž kázeň žáků a naopak 53% učitelů si myslí, že je to naopak
potřeba.
Komentář: Hodnocení je velmi důležitá oblast vzdělávání a je nedílnou součástí ŠVP , je
nutné vést žáky k sebehodnocení a stanovit si jasná kritéria pro hodnocení. Většina rodičů
považuje hodnocení za objektivní.
Porovnání: V oblasti hodnocení nedošlo k výraznějším změnám v odpovědích respondentů.
Oproti r. 2009 je využíváno více možnosti sebehodnocení žáků.

7) Vztahy
Žáci – žáci – 83% (v r. 2009 74%) dětí 1. stupně má ve třídě kamarády. Na otázku, zda se
děti k sobě chovají hezky je průměrná odpověď 2,2b. (ze stupnice 1/ne – 3/ano). Žáci 2.
stupně hodnotí vztahy mezi žáky 2,9b. (ze stupnice 4/velmi špatné – 1/výborné). Rodiče
hodnotí vztahy mezi žáky 2,9b. (ze stupnice 4/velmi špatné – 1/výborné). 65% (v r. 2009
82%) učitelů má pocit, že se žáci navzájem ponižují a zesměšňují.
Učitelé – žáci – 91% žáků 1. stupně se domnívá, že se může obrátit na učitele s prosbou. Žáci
2. stupně hodnotili férové chování učitelů od 2,71b. do 3,06b. (stupnice 1/ne – 4/ano).
Výhrady k chování žáků k učitelům má občas 64%, ano, často 4% učitelů. Žáci 2. stupně mají
výhrady k chování svých spolužáků k učitelům ve 44%. Většina učitelů bere žáky jako své
partnery – názor 86% (v r. 2009 59%) učitelů.
Rodiče – škola – Rodiče ohodnotili spokojenost s chováním učitelů k rodičům na bodové
stupnici 3,6b. (1/ne – 4/ano). 85% rodičů je spokojeno s řízením školy (v r. 2009 61%).
Učitelé – učitelé – Názor učitelů na spolupráci - 57% (v r. 2009 50%) učitelů si myslí, že
učitelé spolupracují a 36% (v r. 2009 41%) si myslí, že spíše nespolupracují. S řízením školy
je spíše spokojeno 89% učitelů (v r. 2009 72%). 39% (v r. 2009 69%) učitelů si myslí, že má

možnost zasahovat do rozhodnutí, která se týkají chodu školy a její budoucnosti. 72 % (v r.
2009 77%) učitelů cítí, že vedení oceňuje jejich práci.
Komentář: Budování vztahů na všech úrovní je nedílnou součástí každodenní práce školy a
pravidla jednání, kompetence a zodpovědnost žáků, rodičů a učitelů musí být jasně formálně a
neformálně vymezena.
Porovnání: Zvýšila se spokojenost s vedením školy z pohledu učitelů a rodičů. Naopak snížil
se počet učitelů, kteří si myslí, že mají možnost zasahovat do rozhodnutí ohledně školy. Zvýšil
se počet učitelů, kteří berou žáky jako své partnery. Rodiče hodnotí pozitivně chování učitelů
k rodičům.

8) Bezpečné a zdravé prostředí školy
Více než 72% (v r. 2009 59%) dětí z 1. stupně se nebojí ničeho. Někteří se bojí starších
spolužáků, popř. někoho ve třídě, cesty do školy nebo jít na záchod. Žáci 2. stupně odpovídali
na dotaz, zda je ve škole důvěryhodná osoba, na kterou se mohou obrátit, na stupnici 1/ne až
2/ano –1,8b. Se šikanou ve škole se nikdy nesetkalo 49% žáků 2. st., ale zároveň 47% žáků se
setkalo či bylo svědkem šikany, 55% žáků slyšelo, že někoho šikanovali. Závažné negativní
jevy (drogy, šikana apod.) se podle 58% učitelů (v r. 2009 73%) vyskytují ve škole jen zřídka
či nikdy. Podle 39% učitelů se vyskytují tyto negativní jevy občas. 82% učitelů se domnívá,
že škole daří efektivně řešit problém šikany mezi žáky. Rodiče jsou v 25% spíše znepokojeni
či znepokojeni s chováním některých žáků k jejich dítěti. 71% rodičů se neobává či spíše
neobává chování ostatních dětí. Většina rodičů se nedomnívá, že dítě zažívá ve škole nebo
kvůli ní strach (mezi 70% až 100% v jednotlivých ročnících).
Komentář: bezpečné a zdravé prostředí patří mezi základní předpoklad fungování školy
Porovnání: Počet žáků, kteří se setkali se šikanou, je stejně vysoký v Mnichovicích jako na
ostatních školách, které se zúčastnily výzkumu Mapa školy. Zvýšil se počet dětí 1. stupně,
které se nebojí ničeho. Naopak se podle učitelů zvýšil počet negativních jevů u žáků, které
jsou ve většině případů efektivně řešené.

9) Spolupráce
R: ve 32 % mají zájem spolupracovat při realizaci některých školních projektů, besed, akcí
atd., 21% rodičů má zájem na spolupráci při řešení výchovných problémů (v r. 2009 pouze
6%). 16% rodičů se chce podílet na organizaci mimoškolních aktivit, 15% rodičů má zájem
spolupracovat na cílech a směřování školy a 13% na metodách výuky. Sponzorství a
materiální pomoc nabízí 13% rodičů (v r. 2009 16%).
Většině 94% (v r. 2009 85%) vyhovuje způsob, jakým se mohou o dění ve škole informovat.
87% rodičů si myslí, že jsou dostatečně informováni. Úroveň spolupráce považuje za
vyhovující 64% rodičů.
15% rodičů si myslí, že mají možnost ovlivňovat chod školy a její budoucnost, 50% rodičů si
to nemyslí. 71% učitelů si myslí, že rodiče mají možnost ovlivňovat chod školy a její
budoucnost, pouze 19% učitelů si myslí, že rodiče nemají možnost ovlivňovat chod školy a
její budoucnost.
Ž: 44% žáků 1. stupně uvedlo, že rodiče navštěvují školní akce (16% ne, 40% jen někdy).
37%žáků 2. stupně (v r. 2009 56%) má pocit, že mohou ve škole něco ovlivnit či změnit. 28%
žáků 2. stupně (v r. 2009 44%) si myslí, že kdyby si ve škole na něco stěžovali, nezpůsobí jim
to problémy.
U: 43% učitelů (v r. 2009 36%) považuje úroveň spolupráce rodičů a školy za vyhovující, ale
32% si myslí, rodiče zasahují do práce školy až příliš (v r. 2009 to bylo pouze 5%). Podle
82% učitelů by žáci neměli zasahovat do personálního obsazení. Rodiče by podle učitelů

neměli zasahovat do personálního obsazení (79%) a do metod výuky (54%). Podle učitelů se
většina rodičů zajímá dostatečně o práci a chování svých dětí 82% (v r. 2009 64%).
Komentář: spolupráce je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu
Porovnání: Oproti minulým letům se zlepšila spolupráce rodičů a školy. Většině rodičů
vyhovuje způsob, jakým jsou o dění ve škole informováni. Z pohledu učitelů však rodiče
zasahují do práce školy až příliš. Většina učitelů si myslí, že rodiče mají možnost ovlivňovat
chod školy, většina rodičů si to naopak nemyslí. Výrazně stoupnul počet rodičů mající zájem
na spolupráci při řešení výchovných problém (nyní 21% oproti 6% v r. 2009). Rodiče mají
zájem na spolupráci při realizaci některých školních projektů, besed, akcí atd.

10)Materiální zázemí
R: 18% rodičů je spokojeno a 51% spíše spokojeno s materiálním zázemím školy, 89% rodičů
je spokojeno se vzhledem a výzdobou tříd a chodeb
Ž: Prostředí ve škole se líbí 17% žáků 2. stupně a 39% žáků se spíše líbí (v r. 2009 21% a
46%)
U: 100% učitelů je spokojeno nebo spíše spokojeno (v r. 2009 78%, 22% učitelů bylo
nespokojeno)
Jídlo ve školní jídelně chutná 82% žáků 1. stupně, 79% žáků 2. stupně a 96% učitelů.
Komentář: materiální prostředí školy je spíše na lepší úrovni
Porovnání: Výrazně se zlepšila spokojenost s materiálním zázemím školy z pohledu učitelů,
z pohledu žáků a rodičů spokojenost mírně klesá. Velmi pozitivní je hodnocení stravování ve
školní jídelně u všech skupin respondentů.

11) Školní nej
Rodiče 2013: si nejvíce váží přístupu učitelů k žákům (54%), kvalitního vybavení – pomůcek,
počítačů, učebnic (43%), přístupu učitelů k rodičům (30%), vedení školy (23%), kvality
výuky (22%). Nejvíce cítí potřebu změny v těchto oblastech: vzhled budovy (32%), výběr
kroužků (28%), vztahy mezi žáky navzájem (15%), výběr volitelných předmětů (12%)
Rodiče 2009: si nejvíce váží přístupu učitelů k žákům (49%), přístupu učitelů k rodičům
(34%) a mimoškolních akcí pořádaných školou a kvality výuky (14%). Nejvíce cítí potřebu
změny v těchto oblastech: vztahy mezi žáky (20%), vedení školy a otevřenost školy (16%),
příprava žáků na SŠ (14%).
Žáci 2013: si nejvíce váží kamarádů, spolužáků (59%), výuky na PC (33%), akcí, které škola
pořádá (32%), školní jídelny (20%). Potřeba změny je v oblastech: špatná kázeň některých
žáků, drzost vůči učitelům (31%), vzhled budovy (30%), jídelna – fronty (20%), nemožnost si
dělat o přestávce, co chci (20%), nevhodné vybavení ke sportování (18%)
Žáci 2009: si nejvíce váží kamarádů, spolužáků (82%), akcí, které škola pořádá (28%),
učitelů (22%). Potřeba změnit je podle žáků jídelna (56%), špatná kázeň některých žáků
(24%), učitelé (19%).
Učitelé 2013: si nejvíce váží kvalitního vybavení: pomůcek, počítačů, programů (54%), snahy
učitelů o zlepšení, změny k lepšímu (43%), dobrých vztahů mezi učiteli (39%), vedení školy
(32%), přátelských vztahů mezi žáky a učiteli (29%). Nejvíce potřebu změny pociťují v těchto
oblastech: špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům (61%), špatný vzhled budovy
(39%), špatné vztahy mezi některými kolegy (29%), snaha o změny za každou cenu, přílišné
inovátorství (25%), špatné vztahy mezi žáky navzájem (21%).

Učitelé 2009: si nejvíce váží snahy učitelů o zlepšení, změny k lepšímu (50%), vedení školy
(27%), přátelských vztahů mezi žáky a učiteli (23%). Nelíbí se jim špatné vztahy mezi učiteli
(64%), špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům (41%), snaha o změny, přílišné
inovátorství (23%).
Komentář: všechny skupiny respondentů si váží dobrých vztahů – přístupu učitelů k žákům,
přístupu učitelů k rodičům, vedení školy, dobré vztahy mezi učiteli, žáci si váží kamarádů a
spolužáků. Zároveň stoupla potřeba změny v oblasti špatné kázně některých žáků, drzost vůči
učitelům a špatné vztahy mezi žáky navzájem. Kladně je hodnoceno vybavení pomůckami a
PC. Velkým problémem v materiálně technickém vybavení je vzhled budovy a nevhodné
vybavení ke sportování.
Porovnání: Z pohledu učitelů je výrazně kladný posun oproti roku 2009 v oblasti špatných
vztahů mezi učiteli. Potřeba změny školní jídelny již není aktuální, problémem je celkový
vzhled budovy.

Souhrnné zjištění:
Mezi silné stránky školy patří dobré vztahy na všech úrovních:
přístup učitelů k žákům, přístup učitelů k rodičům, vedení školy, dobré vztahy mezi učiteli,
žáci si váží kamarádů a spolužáků.
Posílilo hlavní kritérium výběru školy – vzdálenost od bydliště.
Zvýšila se spokojenost se školou v kategorii rodičů a učitelů.
Rodičům vyhovuje způsob informování o dění ve škole.
Kladně je hodnoceno materiálně-technické vybavení pomůckami a stravování ve školní
jídelně.
Mezi slabé stránky školy patří:
Učitelům a žákům se nelíbí špatná kázeň některých žáků a drzost vůči učitelům.
Negativně je hodnocen vzhled budovy školy a nevhodné vybavení ke sportování.
Prostor pro rozvoj školy je v zaměření na jazyky, sport, matematiku a přírodovědné
předměty, ICT a ve větším zařazení praktických činností a pokusů, projektů a exkurzí.
Učitelé pociťují větší potřebu psychologické a pedagogické přípravy.

Zpracovala: Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy

