
Vyhodnocení průzkumu k hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě  
Průzkum proběhl v květnu 2015 v 6. třídě (2009) pí. učitelky Vejražkové 
 
Vážení, 
Posílám vyhodnocení dotazníku ohledně hodnocení vašich dětí v 7. a vyšší třídě. 
Celkem jsem obdržel 15 anonymně vyplněných dotazníků. Ve třídě je 21 žáků, tudíž lze konstatovat, že 
se průzkumu zúčastnili rodiče většiny třídy (cca 70%). 
Výsledek můžete vidět v následující tabulce: 
 
Vyhodnocení dotazniku - Hodnoceni W7 třída 2009 tř. učitel: Eva Vejražková

číslo

1
7 47% 8 53% 0 0%

2 2 13% 11 73% 2 13%

3
9 60% 5 33% 1 7%

3a 8 89% 1 7% 0 0%

3b 6 67% 2 13% 1 7%

4 6 40% 9 60% 0 0%

5
7 47% 6 40% 2 13%

6
5 33% 8 53% 2 13%

7
5 33% 9 60% 1 7%

8
1 7% 14 93% 0 0%

9 7 47% 8 53% 0 0%

10 7 47% 6 40% 2 13%

*ostaní - x nebylo zodpovězeno nebo nejednoznačná odpověď

ostatní *

 Chtěli byste znát známky i průběžně, aby si dítě známku mohlo zlepšit?

Měli by tyto známky znát i děti?  

Znáte „Stanovisko kolegia ohledně udělování známek na přihlášky na SŠ“?

Znáte „Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků“ obsažená ve školním řádu?

Víte, že se na W lyceu v Praze (Opatov) při každém vysvědčení převádí slovní hodnocení i na známku?

Měli byste zájem o setkání s kolegiem nad tímto tématem?

otázka ano ne

Víte, že přihlášky na SŠ uměleckého směru obsahují číselné známky již od prvního pololetí 7. třídy?

Myslíte si, že nyní dokážete slovní hodnocení adekvátně převést na známku?

Chtěli byste znát v 7., nebo vyšší, třídě mimo slovního hodnocení i známky vašich dětí, které by 

odpovídaly jejich slovnímu hodnocení? Pokud ANO pak vyplňte 3a) a 3b)

Souhlasíte se zpětným převodem slovního hodnocení na známky až v 9. třídě při vyplňování přihlášek na 

SŠ?

Myslíte si, že jste ohledně prospěchu vašich dětí dostatečně informováni?

Vadilo by vám vysvědčení psané na počítači a ne rukou? 

 
 
Nejvíce ANO odpovědí (9) bylo u otázky č. 3 – spolu se slovním hodnocením chcete znát i známky. Ti 
z vás, kteří, zde odpověděli ANO, pak většinově souhlasí i s průběžnými informacemi o známkách a 
nevadilo by vám, aby je znaly i děti. Ostatní ANO odpovědi pak nepřesáhli 50%. 
 
Nejvíce NE odpovědí (14) pak bylo u otázky č. 9 ohledně písemné formy vysvědčení. Drtivé většině by 
nevadilo vysvědčení psané na počítač. Často se pak zde objevovaly dovětky ohledně lepší čitelnosti. 
Většina z vás (11) pak nedokáže převést slovní hodnocení na známku. 
Devět (9) z vás pak nezná stanovisko kolegia ohledně udělování známek (ot. 4) a má pocit, že není 
dostatečně informována ohledně prospěchu (ot. 7). Těsná většina z vás (53%) pak neví, že přihlášky na 
SUŠ obsahují známky již  za první pololetí 7. třídy (ot. 1), nesouhlasí se zpětným převodem známek (ot. 
6) a neví že se na W lyceu udělují i známky (ot. 9). 
 
Oproti loňskému roku došlo ke snížení informovanosti ve vaší třídě. V loňské 6. třídě většina rodičů 
věděla o způsobech známkování a převodu slovního hodnocení na známky. Zároveň si myslíte (60%), že 
jste málo informování ohledně prospěchu (ot.7) – v loňském roce bylo naopak 86% rodičů 
s informovaností o prospěchu spokojeno.  
Co zůstává na stejné úrovni je zájem většiny rodičů znát známky (v 7. a vyšší třídě) a jejich neschopnost 
převést slovní hodnocení na adekvátní známku. 

 
Závěr: 
- Vyhodnocení předávám vám rodičům, výkonné radě spolku a kolegiu. Jak s výsledky naložíte je na 

vás a na vaši paní učitelce. 
- Na nejbližší VR pak požádám zástupce kolegia o zajištění větší informovanosti ve vaší třídě. 
- Na stránce kruhu pak můžete nalézt vyhodnocení předchozích průzkumů a další materiály 

k problematice. 
 
Ještě jednou děkuji za váš čas      
25/5/2015 
 
Kamil Douděra      
Kruh hodnocení a kvality výuky na ZŠW 


