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Zpracovala: Mgr. Jana Šnajderová 



Vážené kolegyně, vážení kolegové,  
 
v této zprávě lze najít informace o výsledcích dotazníkového šetření zaměřeného na klima 
školní třídy, resp. klima školy. Klima školy můžeme chápat jako soubor řady charakteristik 
(objektivních i subjektivních), které vyjadřují celkový pocit nebo dojem, který konkrétní lidé 
o dané škole získávají. Tento dojem je v čase relativně stálý a utváří se u všech, kteří ve škole 
pracují nebo studují, i u těch, kteří se školou přicházejí do kontaktu i jiným způsobem. Tyto 
pocity a dojmy jsou i důležitým společným tématem, shrnutím jednotlivých subjektivních 
pohledů na to, co se ve škole děje, jak škola funguje a jak by fungovat měla. Tyto pocity a 
dojmy i jejich sdílení jsou velmi důležité, protože významně ovlivňují i to, co konkrétní lidé 
ve škole dělají. Proto je klima školy obecně vnímáno jako jedna z důležitých charakteristik 
fungování školy.  
 
Výsledky jsou získány od 1. – 3. ročníků naší školy v období. Celkem se dotazníkového 
šetření 716 studentů (58% z celkového počtu žáků) z 34 tříd, tj. 72 % z celkového počtu tříd 
řádného denního studia.počtu tříd. Byly vynechány třídy, které tento rok končí své studium, 
aby nebyly zatíženy před závěrečnými zkouškami a maturitou. 
 
Žáci byli požádáni školní psycholožkou k anonymnímu vyplnění dotazníku přes LMS 
MOODLE. Jednalo se o dotazník z evaluačního nástroje projektu Cesta ke kvalitě „Anketa 
pro žáky. Anketa škole na míru.“ (Kohoutek, Mareš, 2012). Ti studenti, kteří se v danou chvíli 
nemohli přihlásit k LMS MOODLE, vyplnili dotazník v písemné podobě, což sebou přineslo 
jistou míru nedostatečného vyplnění, které bylo v elektronické podobě ošetřeno nucenou 
volbou. 
 
Z výsledků byly vyřazeny otázky tyto otázky: 1)Vadí mi přístup některého z učitelů 
(zesměšňování, ponižování, nepřiměřené nároky) 2)Vadí mi konflikty s některými ze 
spolužáků (zesměšňování, hádky). Obě otázky inventářového typu neměly v odpovědích 
možnost popírající existenci těchto problémů (pouze odpovědi: rozhodně ano, spíše ano, spíše 
ne, rozhodně ne). Při administraci se prokazovalo, že žáci neví, co v takovém případě zvolit a 
je tedy velké riziko chyby interpretace dotazu; 3) Vím, s čím se může chodit za školním 
psychologem a jak jej kontaktovat. Z důvodu časové hospodárnosti se nepodařilo ve všech 
skupinách probrat zmiňované před započetím administrace dotazníku, ale až po jeho vyplnění. 
Chyba nestejnosti podmínek před vyplněním znemožňuje objektivní interpretaci výsledků 
tohoto dotazu. 
 
Žáci měli možnost vyjádřit se k otázkám vlastní motivace, nároků školy, celkové atmosféry 
ve škole a výchovnému působení školy. Vzhledem k možnosti volné výpovědi se ale 
vyjadřovali také k oblastem, které cítí jako důležité. Mezi tyto oblasti patřili zejména: otázky 
zázemí školy, oblast výuky a vzdělávání na naší škole, oblast překážek a návrhů pro zlepšení 
uplatnění absolventa naší školy, oblast volnočasových aktivit a oblast stravy ve škole. 
 
Předkládaný text zobrazuje výsledky s komentáři zaměřenými na psychologické pozadí 
výsledků, které jsou umístěny za jednotlivými oblastmi dotazníku.  



Výsledky: 

 
První otázka byla položena jen studentům 1. ročníku s cílem získat výsledky o motivačních 
představách nastupujících studentů. V prvním ročníku odpovědělo 285 studentů. 
 
OBLAST VLASTNÍ MOTIVACE: 

Co je pro Tebe ve škole důležité, čeho by Ti měla škola 
pomoci dosáhnout?
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Ve výsledcích se projevuje vývojový vzdor k pravidlům a jejich dodržování. Společně 
s otázkou „Chápu pravidla školním řádem?“, kde 58% z dotázaných v 1. ročníku a 64% 
z dotázaných v 2. ročníku odpovědělo „ano, chápu, i když jsem je neprostudoval/a“, 
upozorňují na přirozený odpor k vlastní výchově autoritou, řádem, zároveň touze po vlastním 
rozhodování, po vlastním výběru podstatných informací, jak je vidět i v prioritě č. 2 „získat 
přehled o tom, co je pro mě v dalším životě důležité“.  
 
Pozitivním zjištěním je, že nejvyšší prioritou bylo „naučit se co nejvíce“. To dává vyučujícím 
příležitost k motivaci studentů ke studiu. V kombinaci s prioritou 2 „získat přehled o tom, co 
je pro mě v dalším životě důležité“ a odporem pro dodržování pravidel se dá předpokládat, že 
studenti mají tendenci sami zvažovat, zda a do jaké míry jsou jim předkládané informace 
k užitku. To se konečně projevuje i ve výrazném vyjadřování se na poslední otevřenou 
otázku. Ve výukových hodinách se dá přepokládat neustálé zvažování předkládaných 
informací učitelem, účelové zanedbávání prospěchu, popřípadě i školní docházky.  
 



Další otázky byly položeny všem třem ročníkům – výsledky jsou tedy vztaženy  
na 716 studentů.  
 
OBLAST NÁROČNOSTI POŽADAVKŮ ŠKOLY: 

Jak dlouho se obvykle denně doma připravuješ do školy?
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1. ročník 68,9% 28,0% 1,4% 1,7%
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Většina studentů volila přípravu do 1 hodiny denně. Při administraci dotazníku se někteří 
studenti ptali, co mají zvolit, pokud se neučí vůbec. Při uvážení širokého spektra oborů, jakým 
naše škola disponuje, je otázkou, zda jsou uvedené výsledky ovlivněny především 
osobnostním a intelektovým nastavením konkrétních studentů, nebo zda jsou výsledky 
ovlivněny náročností učebních plánů jednotlivých oborů. Tuto otázku dotazník nezodpověděl 
dostatečně.  



OBLAST PŘEKÁŽEK VE STUDIU: 

Co je pro Tebe největší překážkou, abys mohl mít lepší výsledky?
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1. ročník 38,1% 2,9% 12,8% 13,5% 14,3% 4,8% 1,7% 3,2% 8,6%

2. ročník 31,5% 3,3% 13,7% 10,8% 14,9% 9,9% 2,7% 3,1% 10,1%

3. ročník 34,8% 3,3% 10,5% 11,1% 15,4% 9,5% 2,6% 4,6% 8,2%

 
V standardních odpovědích jsou i faktory překážek ve studiu, které škola neovlivní a které je 
nutné brát v úvahu. Co ale ovlivnit může a o co by měla neustále usilovat je faktor: „učení mě 
nebaví, nedovedu se donutit“.  
Tento výskyt může být důsledkem nesprávné volby oboru a kariérního směřování, 
temperamentového nastavení osobnosti jednotlivých žáků (Nesvědomitý, nastavený na 



užívání si požitků života – viz. NEOPS, subškála Svědomitosti), klimatu třídy, vztahu rodiny 
ke škole atp. Podstatný vliv má ale i nápaditost v předkládání učiva, srozumitelnost, praktické 
osvojování učiva, používání pomůcek, videa, internetových odkazů, prezentační styl 
předkládání učební látky a další didaktické strategie, které mohou studenty k samotnému 
studiu přilákat. Podobně je v zájmu školy faktor „nerozumím učivu“ neustále snižovat 
nabízenými aktivitami. Nutno říci, že za konzultační hodiny nad rámec běžné výuky jsou 
studenti rádi, jak se vyjádřili ve volné výpovědi, a to bez ohledu na to, zda je využívají, či 
nikoli. Jedním dechem je možné zdůraznit také to, že tato odpověď v sobě obsahuje i 
nespokojenost s tímto stavem a tedy i naději a touhu po zlepšení vlastní motivace žáků jimi 
samotnými. 
Faktor „škola je příliš těžká“ odpovídá odhadu obtížnosti vyplývající z Gausovy křivky 
rozložení intelektu a paletě učebních a maturitních oboru, stejně jako odpovědi z předchozí 
otázky, že se žák učí více jak 2 hodiny denně při přípravě do školy. 
Samostatnou kapitolou je faktor „některý z učitelů mě nemá rád“ a „necítím se dobře mezi 
spolužáky“. Oba faktory je možné ovlivnit spoluprací Školního poradenského pracoviště, 
s vyučujícími a třídami. Je vysoce pravděpodobné, že ve vysokém počtu studentů i 
vyučujících se objeví osobnosti, které se neshodnou ani názorově, ani postojově, které nejsou 
osobnostně kompatibilní, takže výskyt tohoto faktoru se dal předpokládat. Nicméně i přesto je 
nutné, aby se obě nekompatibilní osoby ubíraly za shodným cílem daným školou. Vzhledem 
k tomu, že jsou vyučující na vyšším morálním i kognitivně – emočním stupni, očekává se 
právě od nich, aby i vleklé spory řešili, pokud jsou si jich vědomi. Na druhé straně i vývoj 
studentů v této sociální oblasti je cílem preventivní edukace školního psychologa i 
výchovných poradců, ale i součástí práce jednotlivých třídních učitelů. Vzhledem k tomu, že 
třetí prioritou žáků v očekávání pomoci od školy je, že „se naučí spolupracovat s ostatními, 
vycházet a jednat s lidmi“ (ot. 1), je vedení studentů v této oblasti studenty samotnými vítané. 
 
 
OBLAST KLIMATU ŠKOLY: 

Ve škole se cítím dobře:
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1. ročník 30,2% 55,1% 13,3% 1,4%

2. ročník 21,7% 56,6% 17,2% 0,0%

3. ročník 17,7% 64,6% 16,5% 1,2%
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Žáci se k sobě chovají kamarádsky:
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1. ročník 50,5% 43,2% 5,6% 0,7%

2. ročník 36,0% 47,9% 13,1% 3,0%

3. ročník 37,8% 51,2% 9,1% 1,8%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Jsem rád/a, že navštěvuji právě tuto školu:
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1. ročník 48,4% 42,5% 8,4% 0,7%

2. ročník 24,3% 53,9% 14,6% 7,1%

3. ročník 23,8% 54,3% 18,3% 3,7%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 



Ve škole mám kamarády:
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1. ročník 74,7% 21,1% 2,5% 1,8%

2. ročník 74,2% 21,0% 3,4% 1,5%

3. ročník 80,5% 17,1% 2,4% 0,0%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Ve škole se cítím bezpečně:
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1. ročník 44,2% 45,6% 7,0% 3,2%

2. ročník 37,8% 45,7% 10,5% 6,0%

3. ročník 47,0% 43,3% 8,5% 1,2%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 



Ve třídě mezi spolužáky se cítím dobře:
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1. ročník 51,2% 41,1% 6,3% 1,4%

2. ročník 40,8% 43,8% 11,2% 4,1%

3. ročník 48,2% 40,2% 11,0% 0,6%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Některých lidí ve škole se bojím:
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1. ročník 6,0% 9,1% 34,7% 50,2%

2. ročník 7,1% 8,2% 32,2% 52,4%

3. ročník 4,3% 4,3% 30,5% 61,6%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 



Pokud je to potřeba, se spolužáky si dokážeme pomáhat:
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1. ročník 34,0% 59,6% 5,3% 1,1%

2. ročník 36,7% 50,2% 9,4% 3,7%

3. ročník 39,0% 56,1% 4,9% 0,0%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Svým učitelům mohu důvěřovat:
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1. ročník 20,4% 60,4% 14,7% 4,6%

2. ročník 12,7% 57,7% 22,5% 7,1%

3. ročník 11,6% 64,0% 19,5% 4,9%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 



Třídní učitel se o nás opravdu zajímá:
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1. ročník 54,7% 31,6% 11,2% 2,5%

2. ročník 51,3% 24,3% 16,5% 7,9%

3. ročník 44,5% 39,0% 11,6% 4,9%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Moji spolužáci mají k učitelům dobrý vztah:
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1. ročník 9,8% 57,2% 30,5% 2,5%

2. ročník 6,0% 39,3% 43,1% 11,6%

3. ročník 4,3% 48,8% 38,4% 8,5%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 



Škola se dobře stará o žáky, kteří mají nějaký problém:
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1. ročník 20,0% 54,7% 21,4% 3,9%

2. ročník 10,1% 50,9% 29,6% 9,4%

3. ročník 4,9% 50,6% 35,4% 9,1%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 
 
Klima školy je vesměs pozitivní. Studenti jsou většinově rádi, že navštěvují právě naši školu, 
ve škole i ve třídě se cítí dobře, mají zde kamarády a vnímají, že se zde mohou cítit bezpečně. 
To jistě podporuje vnímané kamarádské chování ze stran všech žáků školy i vnímaná možnost 
pomoci ze strany spolužáků, pokud je potřeba. Z vývojového hlediska je zde vidět přesun 
vztahové důležitosti na kamarády, kteří začínají plnit funkci emocionální opory namísto 
rodičů a autorit. 
Rezervy školy v oblasti klimatu se dle logických předpokladů, vyplývajících z vývojového 
stádia žáků, týká vztahů vyučující – žáci. Nutno říci, že tento vztah bude ze své podstaty, 
v období ranné adolescence, vždy problematický.  Žáci jsou při vstupu do naší školy už 
bezpečně na cestě k vlastní autonomii pramenící z poslední kognitivní změny, která probíhá 
kolem 12 let věku žáka. Silná emocionální touha po autonomii je jen zvolna sociálně 
přetvářena na sociální respekt a spolupráci. Až se vstupem do pracovního procesu nahrazuje 
spolupráce a respektující vztahy emocionální závislost (původně dítěte) na rodiči a jiných 
autoritách. Vzhledem k tomu doprovázíme naše žáky problematickým obdobím hledání 
hranic vlastního já a hranic běžného sociálního chování, chování vůči nadřízeným, vůči řádu, 
nařízením atp. (To je mj. častou příčinou syndromu vyhoření u vyučujících na středních 
školách všeobecně.) Výsledkem by mělo být získání sociálně zodpovědného chování a to 
zejména v oblasti priorit v dospělosti, v ujasnění hierarchie hodnot a v reflexi a stabilizaci 
vlastního vztahu ke světu a k životu vůbec. 
Vzhledem ke statistickému vyjádření výsledku šetření lze shrnout, že možná práce 
vyučujících se Školním poradenským centrem je zejména v oblasti tvorby důvěryhodných, 
oboustranně respektujících vztahů, v oblasti třídnictví a v oblasti prezentace a možných 
rozšiřujících aktivit, které by pomáhaly žákům, kteří mají problémy. 



U následujících otázek bylo cílem zaměřit se na studenty, kteří mají již značnou zkušenost se 
školou a byly tudíž položeny jen 2. a 3. ročníkům. 
 
OBLAST ZKUŠENOSTÍ SE ŠKOLOU 

Škola správně řeší problémy s docházkou:
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2. ročník 20,2% 46,1% 22,8% 10,9%

3. ročník 17,7% 48,8% 24,4% 9,1%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 

Chápu pravidla daná Školním řádem:
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Kdybych měl/a problémy s učením, moji učitelé nebo výchovný 
poradce mi pomohou:
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Ve škole máme možnost se vyjádřit k problémům, se kterými se 
setkáváme (schránka důvěry, v anketách apod.)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2. ročník 27,3% 54,7% 13,1% 4,9%

3. ročník 29,3% 51,2% 16,5% 3,0%

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

 



Kdybych si ve škole na něco stěžoval/a, mohlo by mi to způsobit 
ještě větší potíže:
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Ukázalo se, že tyto otázky by zasluhovaly podrobnější, kvalitativní šetření. Otázka, zda škola 
řeší správně problémy s docházkou může být pochopena dvojznačně (zda je řeší dle školního 
řádu x zda je řeší dle názoru žáků). Přesto vysoké procento v odpovědích naznačující, že žáci 
nečetli Školní řád, nebo jej nechápou, či je dokonce nezajímá, je významné. Tam, kde nejsou 
pochopeny pravidla, tam je zvýšené riziko nepodložené, skryté nespokojenosti. Přináší to i 
zvýšené riziko uplatňování jen výňatků z pravidel a to těch, která jsou ve prospěch žáka 
(práva x povinnosti).  
To, že zhruba polovina dotázaných žáků si myslí, že kdyby si ve škole na něco stěžovali, 
mohlo by jim to způsobit ještě větší potíže, není dobrým základem pro kooperativní a 
oboustranně respektující vztahy vyučujících a žáků a tento výsledek může souviset 
s obsahovou neznalostí práv a povinností vyplývajících ze Školního řádu, stejně jako 
z individuální interpretace chování autorit. Stížnost, stejně jako chyba, je součástí vývoje 
řešení problémů a otevřené skupiny jsou v řešení problémů úspěšnější. Stížnost jako taková 
musí být vyslyšena, max. usměrněna (žák musí vědět kdy, komu a jakým způsobem si může 
stěžovat), nikdy ne potlačena, neboť se pak zvyšuje její emocionální síla a stížnost je posléze 
převedena v neadekvátní reakci (žák si stěžuje na vyšších místech, přes rodiče, přes jiné 
instituce, nebo dokonce odchází ze školy apod.).  



Poslední otázka předpokládala volnou odpověď. Výsledky jsou seskupeny podle ročníků a 
počtu vyjadřovaných témat, při zpracování bylo upřednostněno citování výpovědí.  
 
Co na naší škole nejvíce oceňuješ? Co by sis na naší škole naopak přál/a změnit? 
 
1. ROČNÍK 

STUDENTI OCEŇUJÍ: 
POČET 
VYJÁDŘENÍ: STUDENTI BY SI PŘÁLI ZMĚNIT: 

POČET 
VYJÁDŘENÍ: 

moderní vybavení 52 přítup některých učitelů 17 

přístup a ochota učitelů 30 
po 1.hodině se nelze přihlásit k 
wifi 2 

kantýna 22 
náročné předměty: čj 3x, mat, tea, 
aj, fyz 1 

přátelští učitelé 14 PVY - jednoduché, nic nového 1 

mimoškolní aktivity 6 
někteří učitelé naučí, jiní ne, tomu 
odpovídají známky studentů 1 

možnost konzultací 6 lavice a židle ve třídách, staré pc 1 

tělocvična  5 
internát, stav, daleko od školy, 
možnosti tisku, ne jídlo u tv 1 

obědy 4 výuka na 7 1 
učitelé umí naučit 4 5min přestávky 1 
snadná dojezdnost 4 nautilus 1 

dílny odborného 
výcviku 4 

nevyužitelný uč. plán vzhledem k 
praxi po škole 1 

moodle  3 kolektiv třídy 1 
čistota toalet 2 kuřáci na záchodech 1 

snaha ředitele 2 
problém pokud Němčina na ZŠ a 
teď AJ 1 

praxe ve firmách 2   
mikrovlnky 1   
možnost vycestovat 1   
web školy 1   
prestiž školy 1   
kávovary 1   
možnost opravit 
známku 1   

wifi ve škole 1   

 
Návrhy ke změně: 
 lezecká stěna  
 ve volné hodině jít mimo školu  
 hodiny programování her  
 termín odevzdání úkolu do PVY do rána do pondělí  
 více výcviku, praxe, odborných předmětu místo obecných….3x 
 v IT v prvním roč. zavést grafiku a programování, tvorbu webů  
 lepší plány pro učení se individuálně navíc např. na pc  
 méně psaní v hodinách - raději vysvětlit, pustit video a odkázat na info na net 
 posilovnu otevřít dříve než ve 4 
 změnit systém přidělování MAC adres v síti wifi 
 vařit obědy zde 
 ateliér pro fotokroužek 



 ještě více mimoškolních aktivit 
 lepší označení učeben 
 kuřárna 
 možnost platit v kantýně čipem 
 místo AN AJ navíc 
 v TEV méně her, více cviků s pomůckami 
 
2.ROČNÍK 
STUDENTI OCEŇUJÍ: POČET: STUDENTI BY SI PŘÁLI ZMĚNIT: POČET:

vybavenost, modernost školy 38 staré učební plány 

1x IT, 
1x 
obecně 

dobrý přístup učitelů k žákům 15 přístup některých učitelů k vyučování 24 
kantýna 7 jídlo z jídelny 17 
tělocvična 6 internát - budova 6 
moderní výuka 5 malá tvrdost na žáky, kteří na školu "kašlou" 5 
přístup učitelů, kteří mají chuť 
učit 4 neotevřenost učitelů novým názorům 2 
dostupnost školy 3 nízká náročnost školy x proklamovaná prestiž 2 
hezké prostředí, čistota 2 staré měřící přístroje 2 
ovoce na obědě, jídlo 2 dlouhé fronty v jídelně 2 
možnost wifi 1 náladovost učitelů 1 
posilovna 1 nechuť některých učitelů učit 1 
mimoškolní aktivity 1 známkování některých učitelů 1 
starost o žáky s problémy 1 žádné peníze za praxe oproti jiným školám 1 
inteligentní, kvalifikovaní učitelé 1 "každý druhý student je feťák" 1 

jídelna - místnost 1 
nedávat studijní materiály na Facebook - ti kteří jsou z 
FB vyhozeni, nemají přístup 1 

nové tabule 1 "hloupí studenti" 1 
prestiž a způsob vedení školy 1 paní kuchařky jsou nepříjemné a nenosí síťky na vlasech 1 
kvalita školy 1 předpokládané znalosti v oboru při vstupu na školu 1 
hodně jednotlivých projektů pro 
studenty 1 brzké vstávání do praxe 1 
zázemí pro praxe (odborný 
výcvik) 1 rozdíl mezi vybaveností budov A a B 1 
ve 3. roč. možnost končit výuč. 
listem 1 

nenaplnění slibů z příjmacího řízení - není "prestižní a 
moderní", např. staré měřící přístroje 1 

humor ve výuce - pak se student 
snadněji učí 1 špína na internátu - paní uklízečky nepracují dobře 1 

automat na kávu 1 

suplovací hodiny, které se prospí, místo aby odpadly 
nebo se probírala praktická témata, které se neprobírají 
vůbec 1 

jméno školy je lákadlo pro VŠ 1 drahá kantýna 1 
  wifi nejde po půl 9 - omezené přístupy 1 

  
některé učitele nezajímá, co se ve třídě děje, nechávají 
volný průběh  1 

  nespravedlivé řešení docházky pro všechny žáky 1 
  zastaralý jazyk v programování 1 
  neaktuálnost sdělení třídním učitelem 1 
  problémy v kolektivu 1 

  
obecné zaměření obecných předmětů - např. dějepis v 
EPO zaměřit na ekonomii 1 

  
pokud má vícero studentů problémy s jedním učitelem, 
mělo by to vedení řešit, ne přehlížet 1 

 



Návrhy ke změně:  
 kuřárnu nebo vyhrazené místo pro kuřáky… 5x 
 posoudit aktuálnost učeb. plánů s tím, co je teď ve firmách potřeba… 4x 
 vaření v jídelně nebo změna dodavatele…3x 
 sportovní utkání mezi třídami 
 sportovní akce pro celou školu 
 delší přestávky 
 stolní fotbálek 
 platba kartou v kantýně 
 zamyslet se nad důležitostí některých předmětů pro obor 
 nerozdělit MS2C do jiných tříd 
 pohodlný koutek pro odpočinek (pro dojíždějící) 
 pro PSP více praxe 
 v sítích Novell7 
 zájmový kroužek programování uProcesorů, jako je třeba ATMEGA, Arduino, u-

procesory PIC atd. 
 větší zásobu toaletního papíru 
 plotýnku na vaření v kuchyni (internát) 
 více výběru v kantýně (celozrn., zdravé) 
 venkovní školní hřiště  
 herní automaty a PC gaming 
 změnit uč. plán pro jazyky a ekonomii 
 více přestávek na praxi (OV) a nechodit na oběd uprostřed praxe 
 na záchody místo sušáků papíry na utření 

 
3. ROČNÍK 
STUDENTI OCEŇUJÍ: POČET: STUDENTI BY SI PŘÁLI ZMĚNIT: POČET:

moderní vybavení školy: 20

přístup některých uč. ke studentům: nadřazený 
1x, vyhrožují kvůli maturitě 1x, nevěří, že jsem 
nemocný 1x 19

přístup učitelů (teor. i praxe), 
většina vstřícných, mají humor, 
výdrž, snaha naučit 18 stravování v jídelně 16

kantýna 8
nevyužívání potenciálu technického vybavení, 
využívání Smartboardů jako projekčního plátna 2

lyžák a další MŠ akce 3 zastaralé uč. plány pro IT 2
tělocvična 2 staré pc v učebnách 1
dobré stroje na praxi 2 některé uč. plány 1
certifikáty 2 málo praktických hodin 1
odborné praxe v GB a Itwinning 
v AJ 2

elektronická třídnice - nefunguje a někteří uč. s 
ní mají problém 1

kvalitní výuka v mnoha 
předmětech 2

systém výuky: trestání chyb x vyzdvihování 
toho, co jde 1

knihovna 1
šílená rychlost podávaného učiva - moc rychle 
pojatý výklad 1

vybavení dílen 1 nadržování ve známkování u některých učitelů 1
pan ředitel 1 metody výuky 1
kvalita praktické výuky 1   
možnost končit v 3 roč. výučním 
listem 1   
čistota 1   
dobrá výuka jazyků     



Návrhy ke změně: 
 možnost opustit školu přes velkou přestávku a oběd. pauze 
 více kotoučů a činek do posilky 
 toaletní papír na WC 
 zrušit zvonění - zvuk, stresuje 
 více automatů na kávu 
 venkovní sportovní hřiště 
 více sportovních aktivit 
 změna výuk. plánu pro IT (zrušit 10 let mrtvý jazyk v PRG, rozložení i počet hodin u 

různých předmětů) 
 spravit intr 
 lepší info o mimoškolních aktivitách 
 výtah pro studenty 
 vaření jídla zde 
 sladit uč. plány s tím, co se dělá v zaměstnáních  
 více praxe 

 
Studenti také jednorázově uvedli, že:  
že škola je na kopci a fouká:) 
jeden student by ocenil: vymalovat všechny záchody na růžovo 
jeden student/ka ocenil/a: dostatek hezkých holek 
 



  
 
 
 
 
 
 


