
Dotazník ohledně hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě – vyhodnocení 
Průzkum proběhl v květnu 2013 v 6. třídě (2007) pí. učitelky Krásové 

Ahoj, 

Posílám vyhodnocení dotazníku ohledně hodnocení našich dětí v 7 a vyšší třídě 

Přišlo 18 dotazníků zastupujících 15 rodin naší třídy 

 

Ne vždy byly odpovědi jednoznačné.  

Pokud někdo na otázku č. 3 odpověděl, ne v 7.třídě, ale až od 8 (2 hlasy) nebo od 9. třídy (1) a dále se 

vyjadřoval kladně k otázkám 4 a 5 bral jsme to jako ANO u otázky 3. 

Děkuji za dodatečné komentáře a náměty které jste psali nad rámec odpovědí. Je to velice zajímavé a 

podnětné čtení. 

Co lze prvotně vyvodit z výsledků (moje interpretace) 

- Většina z nás neví, že už se známky přidělují v 7. třídě a pro některé je to velké překvapení (ví 

to většinou ti, kteří mají dítě ve vyšších třídách) 

- Těžko převádíme slovní hodnocení na známku (především muži s tím mají problém) 

- Pokud jsou známky přidělovány, tak je znát chceme (i když někdo doufá, že jeho dítě půjde 

na lyceum a potřebovat je nebude) a téměř všichni souhlasíte s tím, aby je znaly i děti a 

mohly si je zlepšit. 

 

Ve většině komentářů se pak opakuje myšlenka:  

Waldorfské slovní hodnocení ano, ale pokud jdou děti jinam než na W lyceum a ty známky potřebují 

na přijímací řízení pak je chcete znát a chcete, aby je znaly i děti (v 8. a vyšší třídě určitě) 

Co z toho pro mne plyne: 

- Zasílám pí. učitelce jako námět na nějakou z příštích třídních schůzek (jak to budeme v té 

sedmičce dělat?) 

- Předám jako námět na kolegium, které připravuje nový školní řád a pravidla hodnocení a 

požádám je, aby k tomu zaujalo nějaké stanovisko. 

Pokud bych to měl přednést jako oficiální požadavek rodičů 6. třídy muselo by se to probrat a 

odsouhlasit na třídní schůzce. 

- Požádám zástupce tříd ve VR (především těch vyšších), zda by podobné dotazování nemohli 

provést u nich ve třídě, aby byly výsledky reprezentativnější. 

-  

Ještě jednou díky za váš čas, podporu a zajímavé názory 

Kamil Douděra 

rodič 6. třída, 20/5/2013 


