
Vyhodnocení průzkumu k hodnocení žáků ZŠW v 7. a vyšší třídě  
Průzkum proběhl v červenci 2014 v 6. třídě (2008) pí. učitelky Drastichové 
 
Vážení, 
Posílám vyhodnocení dotazníku ohledně hodnocení vašich dětí v 7 a vyšší třídě. 
Celkem jsem obdržel 14 anonymně vyplněných dotazníků. Ve třídě je 24 žáků, tudíž lze 
konstatovat, že se průzkumu zúčastnila nadpoloviční většina rodičů. 
Výsledek můžete vidět v následující tabulce: 

Vyhodnocení dotazniku - Hodnoceni W7 třída 2008 tř. učitel: Hana Drastichová

číslo

1
9 64% 5 36% 0 0%

2 4 29% 9 64% 1 7%

3
10 71% 4 29% 0 0%

3a 9 64% 1 7% 4 29%

3b 8 57% 1 7% 5 36%

4 10 71% 3 21% 1 7%

5
7 50% 5 36% 2 14%

6 12 86% 2 14% 0 0%

7 5 36% 8 57% 1 7%

*ostaní - x nebylo zodpovězeno nebo nejednoznačná odpověď

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

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 1. 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 jim budou přiděleny na přihlášky na SŠ?

ostatní *

Měli by známky znát i děti?

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

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

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

školním řádu?

 
 
Nejvíce kladných odpovědí (12x ano) bylo u otázky č. 6 o vaší informovanosti ohledně 
prospěchu vašich dětí. 
Na druhém místě (10x ano) je pak znalost Stanoviska kolegia ohledně přidělování známek (ot. 4) 
a váš požadavek na seznámení se známkami, které děti dostanou na přihlášku na SŠ (ot. 3). Těm, 
kteří chtějí známku znát nevadí, pokud by ji znaly i děti (ot. 3a – 9x ano) a aby byly informace o 
známkách podávány průběžně (ot. 3b – 8x ano). Většina z vás také ví, že přihlášky na SŠ 
obsahují známky již od 1. pololetí 7. třídy (ot. 1 – 9x ano). 
 
Nejvíce záporných odpovědí (9x ne) bylo v otázce č. 2 týkající se vaší schopnosti převést slovní 
hodnocení na známku. Zároveň nemáte zájem o setkání s kolegiem nad touto tématikou (ot. 7 - 
8x ne). Ostatní záporné odpovědi nepřekročily 50% hranici. 
 
Co lze prvotně vyvodit z výsledků: 
- Oproti průzkumu v loňské 6. třídě se zlepšilo povědomí ohledně přidělování známek na 

přihlášky na SŠ. (64% nyní ví, loni 61% nevědělo). 
- Je pro vás těžké převést slovní hodnocení na známku (zůstalo stejné s min. rokem - 64% 

letos, 71% loni). Zároveň jste ale spokojeni s informovaností ohledně prospěchu (86%) 
- Většina z vás (71%) chce znát známky, které děti dostanou na přihlášku na SŠ. (loni chtělo 

znát známky 100% rodičů). To je ale v rozporu se stanoviskem kolegia, dle kterého se 
známky na přihlášky na SŠ přidělují zpětně v okamžiku, kdy se přihlášky vyplňují.  
 

Závěr: 
- Děkuji za váš čas strávený nad vyplněním dotazníku. 
- Vyhodnocení předávám vám rodičům, vaší paní učitelce, výkonné radě spolku a kolegiu. Jak 

s výsledky naložíte je na vás a na vaši paní učitelce. 
- V příloze zároveň zasílám pojednání o hodnocení na ZSW z loňského roku, kde najdete 

výsledky průzkumu z loňské 6. třídy, stanovisko kolegia a závěry kulatého stolu k tématu. 
 
Ještě jednou děkuji za váš čas 
 
Kamil Douděra (kamil.doudera@ami.cz)  
Kruh hodnocení a kvality výuky na ZŠW 


