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Analýza Mapy školy 

Následující text obsahuje shrnutí výsledků projektu Mapa školy ze Základní a mateřské školy 

Ukázkové. Realizátorem projektu je společnost SCIO. Dotazníkového šetření Mapa školy pro ZŠ se 

v roce 2016 zúčastnilo 62 530 respondentů ze 135 základních škol.  

Zpráva je tematicky rozdělena do dvanácti částí: 

1. Cíle školy .............................................................................................................................................. 3 

2. Výběr školy .......................................................................................................................................... 3 

3. Spokojenost se školou ......................................................................................................................... 4 

4. Kvalita a forma výuky .......................................................................................................................... 6 

5. Hodnocení ........................................................................................................................................... 9 

6. Vztahy ................................................................................................................................................ 10 

7. Bezpečné a zdravé prostředí školy .................................................................................................... 11 

8. Spolupráce ......................................................................................................................................... 12 

9. Materiální zázemí .............................................................................................................................. 13 

10. Školní NEJ ......................................................................................................................................... 13 

11. Extrémy ............................................................................................................................................ 14 

12. SWOT analýza školy ......................................................................................................................... 15 
 

Výsledky v této zprávě se často vztahují k souhrnným výsledkům za všechny základní školy, proto je 

možné hledat položky, které se významně vychylují od průměrně dosahovaných hodnot, 

a interpretovat tak výsledky ve vztahu k ostatním školám. Závěr obsahuje shrnutí v podobě SWOT 

analýzy, která poskytuje přehled silných a slabých stránek školy či existujících příležitostí a ohrožení.  

Počet vrácených a vyhodnocených dotazníků vaší školy je následující: 

rodiče:  učitelé:  provozní zaměstnanci:  

žáci 1. stupeň:  žáci 2. stupeň:  

Výsledky dotazníkového šetření je nutné vyhodnocovat vždy se zřetelem na specifické podmínky 

školy. Je potřeba brát v úvahu, že se jedná o subjektivní názory respondentů, které můžou být 

ovlivněny spoustou okolností − někdy stačí jeden větší problém v konkrétní třídě, který může ovlivnit 

i ostatní respondenty, změna ve vedení školy apod. Pokud není návratnost dotazníků 100 %, mají 

častěji tendenci se vyjadřovat ti, kteří s něčím silně souhlasí, nebo silně nesouhlasí, to pak 

v souhrnných výsledcích může způsobit vychýlení výsledků. Průměr, ke kterému je škola 

porovnávána, je vypočítán pouze z výsledků škol, jež se zúčastnily dotazníkového šetření. 

Pro větší přehlednost jsme barevně odlišili části, kterým by škola měla věnovat zvýšenou pozornost, 

protože se jedná o její silné a slabé stránky či potenciální rizika. Zeleně jsou označena pozitiva, modře 

ty části, ve kterých se vyskytly větší názorové rozpory, ať už v hodnocení jednotlivých skupin 

respondentů nebo v porovnání s jinými ZŠ. 
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1. Cíle školy 

Definování hlavních cílů školy 

Všechny skupiny respondentů (rodiče, žáci a učitelé) vybíraly z nabídky více odpovědí.  

Rodiče 

Rodiče vidí hlavní cíl školy na prvním stupni ve spolupráci v kolektivu, vycházení a jednání s lidmi 

(55 %), na druhém stupni pak v získání maxima znalostí a vědomostí (65 %). Kromě těchto cílů se dále 

rodiče napříč stupni shodují na cíli umět se učit.  

Učitelé 

Podle učitelů je hlavním cílem školy také spolupráce v kolektivu, vycházení a jednání s lidmi (64 %), 

dále umět se učit (50 %), vyhledávat a zpracovávat informace a samostatně řešit problémy (oboje 

43 %). Získání maxima znalostí a vědomostí vaši učitelé vnímají v porovnání s ostatními školami i 

s žáky a rodiči jako méně důležité, stejně tak i přípravu na přijímací zkoušky.  

Žáci (2. stupeň) 

Pro žáky je nejdůležitější se ve škole naučit spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi a také 

získat maximum znalostí a vědomostí (oboje 49 %). Dále pak i dobře se připravit na přijímací zkoušky 

(38 %), slušně se chovat (32 %) a umět se učit (36 %).  

Naplnění hlavních cílů školy  

Předchozí text vypovídal o tom, jaké jsou hlavní úkoly vaší školy z pohledu rodičů (spolupracovat 

v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi, získat maximum znalostí a vědomostí), žáků 2. stupně 

(spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi, získat maximum znalostí a vědomostí) a učitelů 

(spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi). Jak se vidět, navzájem se překrývají. Nyní se 

podívejme, jak se cíle daří naplňovat.  

Hodnocení rodičů je ve všech oblastech vyšší než průměr všech sledovaných škol, takže vaší škole se 

z jejich pohledu skutečně daří. Hodnocení všech položek se pohybuje mezi 5,16 a 6,12 body 

z maximálních 7. Nejlépe hodnocenou položkou je slušné chování, které ale ani rodiče, ani učitelé 

nezařadili mezi tři nejdůležitější cíle školy. 

Podle hodnocení učitelů se vaší škole daří velmi dobře u žáků rozvíjet všechny uvedené schopnosti, 

nejvýše hodnotí schopnost dodržovat pravidla a respektovat autoritu (6,0 bodů ze 7), nejméně pak 

vést diskuzi, obhajovat vlastní názor (4,64 bodů). Rodiče i učitelé se tak hodně shodují na míře toho, 

jak škola rozvíjí u žáků jednotlivé schopnosti.  

 

2. Výběr školy 

Rodiče vašich žáků se oproti průměru v nadprůměrné míře pro vaši školu rozhodovali podle pověsti 

školy, dojmu z osobní návštěvy nebo doporučení jiných rodičů (57 %) a podle zaměření školy nebo 

třídy a rozsahu volitelných předmětů (55 %). Posledním z významnějších faktorů bylo to, že do školy 

chodí kamarádi dítěte nebo sourozenci. Naopak nedůležitá ve srovnání s ostatními školami pro ně 

byla vzdálenost školy od bydliště tak, aby dítě nemuselo dojíždět příliš daleko. [viz AZ – GRAFY, str. 5, 

graf R/1] 
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3. Spokojenost se školou 

Spokojenost rodičů 

Rodiče jsou se školou opravdu nadprůměrně spokojeni a napříč ročníky by školu doporučili nebo spíše 

doporučili svým přátelům, kdyby hledali školu pro své dítě. Hodnoty se ve všech ročnících pohybují 

nad hranicí 3,2 bodů, přičemž 3 body odpovídají vyjádření spíše doporučili. Nejnižší hodnocení 

zaznamenal 7. ročník s 3,29 body a 2. ročník s 3,47 body, obě hodnoty jsou však průměrným 

hodnocením.  

Rodiče by uvítali ve škole větší zaměření na cizí jazyky a na sport, případně na informační a 

komunikační technologie, ale téměř 40 % rodičů je spokojeno tak, jak je to teď.  

Spokojenost učitelů 

Všichni učitelé jsou na vaší škole také nadprůměrně spokojeni, všichni jsou rádi nebo spíše rádi, že učí 

právě na vaší škole. [viz AZ – GRAFY, str. 7, graf U/11] Kdyby měli tu možnost vrátit se na začátek 

kariéry a znovu se rozhodnout, přes 90 % z nich by se opět stalo učitelem.  

Spokojenost žáků 

1. stupeň  

Žáci jsou na vaší škole také spokojení – ohodnotili by ji většinou nejlepší známkou 1 (62 %) nebo 

druhou nejlepší 2 (22 %), takže se škola drží na průměrné známce ostatních zapojených škol. Výrazné 

většině žáků se ve škole líbí, v prvním ročníku úplně všem. Nejmenší spokojenost panuje v 5. ročníku, 

kde žáci v otázce, zda se jim ve škole líbí, podali hodnocení 1,75 bodu (ano = 2 body, ne = 1 bod). 

Obecně se u vás ve škole více líbí dívkám než chlapcům.  

Necelých 90 % žáků se ráno na něco nebo někoho ve škole těší.  

2. stupeň  

Žáci odpovídali na otázku, zda jsou rádi, že chodí právě do vaší školy. V 6., 8., a 9. ročníku jsou žáci 

spíše rádi nebo rádi – hodnocení se pohybuje nad hranicí 3 bodů, které odpovídají odpovědi spíše 

ano. Nejspokojenější jsou žáci 9. ročníku (3,5 bodu).  

Horší situace je v 7. ročníku, kde jsou dívky výrazně nespokojené – na otázku odpověděly nejčastěji 

ne, popř. spíše ne a za dívky je tak hodnocení jen 1,33 bodu (1 bod odpovídá ne, 2 odpovídají spíše 

ne). To je znepokojující zjištění a je třeba se mu podrobněji věnovat. Chlapci jsou ve třídě 

spokojenější – jejich hodnocení je 2,5 bodu, ale i přesto je to v porovnání s ostatními třídami na 

druhém stupni výrazně horší výsledek. [viz AZ – GRAFY, str. 9, graf Z2/1] 

Pro více než polovinu žáků je škola místem, kde se (spíše) cítí dobře, pro 36 % (spíše) ne. Třem 

čtvrtinám žáků se ve třídě učí a pracuje většinou dobře nebo skvěle, bez problémů.  

Spokojenost provozních zaměstnanců 

Provozní zaměstnanci jsou u vás ve škole spokojeni. Ve škole podle nich je nebo spíše je dobrá a 

pohodová atmosféra. Spokojenost panuje také ve všech dotazovaných oblastech – s pracovním 

prostředím, pracovní dobou, vztahy na pracovišti, finančním ohodnocením, organizací práce, 

vedením školy i chováním žáků. Ve všech oblastech bylo hodnocení vyšší než 3 body odpovídající 

úrovni spíše spokojen.  

Klima školy 

Učitelé vaší školy hodnotili také atmosféru školy a její vnitřní klima, a to na škále od 1 (nejhorší) do 7 

bodů (nejlepší). Stejný poměr (43 %) učitelů vaší školy vybral k ohodnocení 6 a 7 bodů, takže celkové 

hodnocení vaší školy je 6,3. Zbývajících 14 % pak dalo 5 bodů, to je opět nadprůměrné hodnocení.  
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Klima učitelského sboru 

Hodnocení vedení školy  

Učitelé jsou na vaší škole spokojení – téměř 90 % jich je rádo, že učí právě na vaší škole, zbývající jsou 

spíše rádi. Pokud jim něco překáží v pedagogické práci, pak je to administrativa (80 %) a dozor o 

přestávkách (44 %). Porady, suplování ani školní projekty jim vůbec nepřekážejí. Všichni učitelé také 

shodně říkají, že pokud narazí na nějaký nedostatek či problém, pak jim vedení školy s jeho 

odstraněním (spíše) pomůže. Přes 90 % pedagogů také cítí, že vedení (spíše) oceňuje jejich práci.  

Mezi učiteli však převládá názor, že spíše nemají nebo nemají reálnou možnost zasahovat do 

rozhodnutí, která se týkají chodu školy a její budoucnosti. [viz KLIMA UČ. SBORU, str. 3, graf KS/12] 

Žádný z pedagogů by neřekl, že ředitel/ka nepracuje s plným nasazením a v zájmu školy, učitelé tak 

práci vedení vnímají nadprůměrně pozitivně.  

Více než polovina učitelů si myslí, že ředitel/ka dostatečně vysvětluje, proč kritizoval/a práci 

některého učitele, velká část se jich k této otázce neuměla vyjádřit. Obdobné výsledky byly i na 

otázku, zda má vedení školy dobrý přehled o pracovních aktivitách všech učitelů. Přes 90 % učitelů si 

myslí, že vedení (spíše) umí dobře formulovat úkoly, které vyžaduje od učitelů. Učitelé jsou také 

spokojeni s tím, že pokud při jednání s rodiči narazí na nějaký problém, vedení školy jim (spíše) 

pomůže s jeho vyřešením nebo odstraněním.  

V hodnocení vedení školy ze strany učitelů vaše škola zaznamenala mírně nadprůměrné výsledky.  

Vztahy s kolegy 

Nadprůměrné hodnocení panuje také ve všech otázkách pro učitele zaměřených na jejich vztah 

s kolegy.  

Učitelé hodnotí práci svých kolegů velmi pozitivně – většina se přiklání k hodnocení, že svou práci 

dělají dobře, menšina pak spíše dobře. Ve výrazné většině jsou učitelé spokojeni i s úrovní spolupráce 

při plánování výuky a její realizaci. Většina učitelů se také dle svých slov k žákům chová (spíše) 

přátelsky a korektně. Kdyby se vyskytl nějaký problém při práci, s nímž by si učitel/ka nevěděl/a rady, 

tak by některý z kolegů s jeho řešením pomohl. Učitelé vztahy mezi sebou označují jako přátelské a 

jejich chování je vzájemně neobtěžuje. S kolegy pak vaši učitelé v 80 % hovoří i o osobních věcech a 

tři čtvrtiny jich vyhledávají kontakt i mimo školu. Vaši učitelé si ve škole také (spíše) nepřejí supervizi 

nebo jinou možnost sdílení své práce s profesionálem, jen 30 % by ji uvítalo.  

Stres spojený s výukou 

Vaši učitelé mají nebo spíše mají dostatek učebních pomůcek pro výkon práce, (spíše) jim vyhovuje 

skladba rozvrhu a (spíše) mají dostatek času na školní přípravu. Také (spíše) mají pocit, že ředitel/ka 

důsledně dohlíží na to, jak učitelé dodržují režim školy a své povinnosti. Tři čtvrtiny se spíše necítí ve 

škole přetěžovány, jeden učitel se spíše cítí být přetěžován. Asi 13 % spíše žije v permanentním 

stresu, zbývající (spíše) nikoliv. [viz KLIMA UČ. SBORU, str. 11–13] 

I stres spojený s výukou je na vaší škole ve srovnání s ostatními nižší a máte nadprůměrné výsledky.  

Konflikty s žáky 

Přes 80 % učitelů říká, že jim „ujíždí nervy“ zřídka, přes 10 % občas a zbývající nikdy. To je mírně 

nadprůměrný výsledek. Všichni vaši učitelé také nemají nebo spíše nemají strach z některého žáka 

(75 % nemá, 25 % spíše nemá). Podprůměrný výsledek má vaše škola u otázky, zda je vůči učitelům 
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některý žák hrubě vulgární: 9 uvedlo spíše ne a 7 ne. [viz KLIMA UČ. SBORU, str. 15, graf KS/28] Na 

jiných školách výrazněji převládá odpověď ne. Nikomu z učitelů se naopak nestává, že by se je 

některý žák snažil vyprovokovat k agresivitě, fyzicky je napadal, natáčel si je na mobil nebo měl 

sexuální narážky. Z šestnácti učitelů se 12 nestává, že by měli strach z některého rodiče, jednomu 

učiteli se to stává. Jeden učitel také pociťuje, že některý z rodičů je vůči němu agresivní.  

 

4. Kvalita a forma výuky 

Kvalita pedagogické práce 

Učitelé hodnotí kvalitu výuky na vaší škole velmi vysoko, nadprůměrně – devět jich dalo 6 z možných 

7 bodů, jeden 5 bodů a čtyři plný počet bodů. Rodiče byli o něco málo kritičtější – 30 % dalo 5 bodů, 

43 % dalo 6 bodů a 19 % pak 7 bodů. [viz AZ – GRAFY, str. 14, graf U/2] 

Podíl rodičů hodnotících kvalitu výuky 4 nebo méně body (ze 7 možných): 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

podíl rodičů 0 % 0 % 6% 8 % 7 % 5 % 7 % 6 % 12 % 

Podrobnější údaje naleznete v grafu na straně 14 vaší zprávy s grafy. Jak rodiče hodnotili výuku 

v jednotlivých ročnících celkově, je uvedeno v tabulce níže. Čím je hodnocení vyšší, tím je kvalita 

výuky vnímána lépe (maximum je 7 bodů). 

Průměrná známka za ročník, hodnoceno rodiči. Jakou známkou hodnotíte kvalitu výuky? 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

hodnocení rodičů 6,5 6,5 5,6 5,8 6,1 5,8 5,6 7,1 5,5 

počet hodnotících 13 19 16 13 15 22 15 17 18 

Jako největší nedostatky ve své práci učitelé vidí v nadprůměrné míře nedostatečnou aplikaci nových 

metod a postupů (50 % vašich učitelů), a dále nedostatek pracovního nasazení a nedostatečnou 

znalost nových metod a postupů (oboje 14 %). Nedostatek pracovního nasazení se u vás vyskytuje 

v nadprůměrné míře ve srovnání s ostatními školami. [viz AZ – GRAFY, str. 16, graf U/27] 

Co se učitelům podle jejich slov naopak daří, je vytvářet přátelskou atmosféru, navazovat dobré 

vztahy s žáky (86 %), navazovat dobré vztahy s kolegy (64 %) a měnit celkovou atmosféru ve škole 

k lepšímu (29 %). Všechny tyto oblasti vykazují vaši učitelé v nadprůměrné míře. Podprůměrně 

hodnotí schopnost zaujmout a nadchnout žáky pro věc – jen 14 %.  

Rodiče žáků jak z prvního, tak z druhého stupně se shodují v názorech, že spíše nejsou velké rozdíly 

v přístupu jednotlivých učitelů k výuce, cca 44 % všech rodičů. 37 % rodičů si pak myslí, že rozdíly 

spíše jsou nebo jsou.  

Náročnost učení hodnotili učitelé, rodiče i žáci. Všichni se shodují na tom, že žáci nejsou nebo spíše 

nejsou přetěžováni. Z žáků se tak cítí přes 60 %, z učitelů 75 % a přes 80 % rodičů.  
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Průběh výuky 

Stejný poměr žáků na otázku, zda si mohou při vyučovací hodině vybrat práci či cvičení podle sebe, 

odpovídá ne a jen někdy (u každé odpovědi necelá polovina žáků). Nadprůměrně často se u vás ve 

škole pracuje v hodinách ve skupinkách (48 % žáků uvedlo ano, 22 % jen někdy). Nadprůměrně velká 

část žáků také má šanci si něco opravit, když se jim to během vyučování nepovede, 78 %. Přibližně 

stejně často jako na jiných školách se u vás ve škole žákům stává, že úplně celou hodinu jen 

poslouchají nebo si zapisují, co říká učitel/ka: přes polovinu studentů se vyjádřilo, že (téměř) nikdy 

nebo v menšině hodin, podle 31 % ve většině hodin a podle 8 % (téměř) každou hodinu. Docela málo 

často u vás žáci při řešení problémů během hodiny pracují v týmech nebo skupinkách o třech a více 

žácích, většinou v menšině hodin nebo (téměř) nikdy. Méně často než na jiných školách u vás také žáci 

na otázky sami hledají odpovědi v knihách, na internetu atd., místo toho, aby jim učitel/ka všechno 

řekla, podle necelých 80 % (téměř) nikdy nebo v menšině hodin. Obdobný poměr žáků také uvádí, že 

téměř nikdy nebo v menšině hodin diskutují v hodinách o názorech na věci, o kterých se učí, aktuální 

události apod. Polovina žáků se občas nebo často učí věci nazpaměť, přestože ani moc neví, co to 

znamená. To je průměrný výsledek ve srovnání s jinými školami. Pouze menšina (45 %) učitelů se 

podle slov žáků na vaší škole snaží o to, aby žáky učení opravdu bavilo a bylo pro ně zajímavé, podle 

8 % žáků (téměř) nikdo, podle 21 % většina a podle 17 % téměř všichni. Osm z deseti žáků (spíše) baví 

to, o čem se ve škole učí.  

Podprůměrné výsledky vaše škola zaznamenala v otázce na to, kolika učitelům žáci bez obav ze 

zesměšnění řeknou, že něco neví, nestihli nebo se jim něco nezdá na výkladu učitele: 37 % žáků to 

neřekne nikomu a 20 % jen menšině. Většině nebo téměř všem to řekne 12 %, resp. 10 % žáků. [viz AZ 

– GRAFY, str. 22, graf Z2/15] 

V oblasti inkluzivního vzdělávání by vaši pedagogové uvítali zejména pomoc profesionála přímo ve 

škole nebo ve formě školení/seminářů (oboje po 42 %), třetina z nich by pak uvítala speciálního 

pedagoga a metodickou podporu. Proti ostatním školám je u vás poměrně malý zájem o asistenta 

pedagoga, jen 17 %.  

Rodiče vašich žáků měli vybírat ze seznamu aktivit, které by preferovali na úkor klasických hodin 

výuky. Vybrali nejvíce exkurze a poznávací výpravy, výuku formou projektů spojujících více předmětů 

a samostatné vyhledávání informací v knihovně a na internetu.  

Zpětná vazba 

Až 84 % žáků má pocit, že se jich nikdo nebo jen menšina učitelů ptá na jejich názor na výuku, pouze 

podle 8 % žáků se ptá většina učitelů. Naopak 86 % učitelů má dle svých slov pocit, že spíše mají nebo 

mají od žáků dostatek informací o tom, jak jim vyhovuje jejich způsob výuky, forma, tempo a 

srozumitelnost.  

Osm z deseti žáků má pocit, že je vyučující nechá říct jejich názor a co si myslí, zbývající žáci zvolili 

odpověď jen někdy.  

Aby žákům výuka připadala zajímavější, doplnili by hodiny především praktickými činnostmi a 

prováděním pokusů, prací ve skupinkách v hodinách a úkoly, které by vypracovávali ve skupinkách. To 

jsou odpovědi, které nejčastěji zaznívaly i na jiných školách.  
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Zlepšování výsledků žáků ve vzdělávání 

Následující text podává informaci o tom, co by žákům mohlo pomoci v dosahování lepších výsledků. 

Otázku jsme položili žákům, rodičům i učitelům.  

Podle učitelů by žákům v dosahování lepších výsledků nejvíce pomohla větší vnitřní motivace žáků 

(85 % učitelů), změna podmínek doma (rodinné vztahy, materiální zázemí) a častější aktivní zapojení 

dětí do výuky (oboje 50 %). V menší míře také více nestandardních forem výuky (projekty, skupinové 

vyučování). V porovnání s ostatními školami si vaši učitelé v mnohem menší míře myslí, že by žákům 

prospělo snížení počtu žáků ve třídě, takže to na vaší škole zřejmě nebude problém.  

Žáci na druhém stupni si myslí, že by jim v dosahování lepších výsledků pomohla nejvíce změna 

přístupu některých učitelů (necelá polovina žáků), podle 40 % pak větší motivace, protože musí vědět, 

k čemu jim to bude, a snížení náročnosti učiva (přibližně třetina).  

Rodičům připadá k dosažení lepších výsledků jejich dětí nejdůležitější také větší vnitřní motivace 

(45 %), dále více nestandardních forem výuky (projekty, výlety, skupinové vyučování atd.) a častější 

aktivní zapojení dětí do výuky.  

Volitelné předměty 

Z rodičů je 73 % spokojeno nebo spíše spokojeno s nabídkou volitelných předmětů, pouze 14 % (spíše) 

není.  

Žáci na druhém stupni jsou v oblasti volitelných předmětů celkem nevyhranění – největší část jich 

není schopna se vyjádřit k tomu, zda jim počet předmětů v rozvrhu vyhovuje, či nikoliv. Podle pětiny 

žáků je jich málo, podle 5 % je jich až moc a 16 % si musí zvolit to, co nechce. Jen 22 procentům žáků 

počet předmětů (téměř) vyhovuje.  

Oblíbenost předmětů 

Součástí šetření byl také průzkum oblíbených a neoblíbených předmětů mezi žáky všech ročníků. Žáci 

mohli vybírat vždy nejvýše 3 nejvíce a nejméně oblíbené předměty.  

1. ročník  

V prvním ročníku je nejoblíbenějším předmětem žáků tělesná výchova, a to jak u dívek, tak u chlapců. 

U chlapců pak ve stejném poměru i matematika, u dívek prvouka a český jazyk. Oblíbená je u všech 

také výtvarná výchova. Velká část dětí (38 %) neoznačila žádný předmět za svůj neoblíbený a stejně 

velká část označila matematiku (hlavně dívky). Dále se objevila hudební výchova a cizí jazyk.  

2. ročník  

Tělocvik opět vede mezi oblíbenými předměty, u dívek i u chlapců (90 %). Dalšími oblíbenými 

předměty jsou u dívek výtvarná výchova a prvouka, u chlapců matematika a hudební výchova. 

Nejméně oblíbenými předměty jsou český i cizí jazyk. Až na oblíbenou tělesnou výchovu jsou ve 

druhém ročníku poměrně nevyrovnané výsledky v oblíbenosti předmětů mezi chlapci a dívkami.  

3. ročník  

Třetí ročník má kromě nejoblíbenějšího tělocviku rád také matematiku a pracovní činnosti (dívky i 

chlapci). Dívky a chlapci se naopak zcela míjí v hudební a výtvarné výchově – chlapci preferují 

výtvarnou výchovu (z dívek žádná), dívky preferují hudební výchovu (z chlapců žádný). Ve třídě však 

odpovídaly pouze 4 dívky, takže výsledky mohou být trochu zkreslené. Žádná z dívek nemá ráda 

prvouku a český jazyk, který není oblíben ani u chlapců. Chlapci také nemají rádi cizí jazyk.  
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4. ročník  

Nejoblíbenějším předmětem je opět 100% tělocvik, dále matematika, přírodověda a výtvarná 

výchova. Vlastivědu výrazněji preferují chlapci než dívky. Nejmenší oblibě se těší cizí jazyk, který 

označilo dokonce 100 % žáků, a také český jazyk (64 %). [viz AZ – GRAFY, str. 32, graf Z1/16] 

5. ročník  

Žáci pátého ročníku mají v oblibě kromě tělesné výchovy ještě výtvarnou výchovu a matematiku 

(44 %). Nejméně oblíbeným předmětem je český jazyk (62 %), cizí jazyk a matematika (oboje 56 %). 

Nejoblíbenější není ani hudební výchova.  

6. ročník  

V šestém ročníku je oblíbeným předmětem opět tělocvik (76 %), informatika (40 %), a dále 

matematika, občanská výchova a výtvarná výchova (vše 28 %). Dívky mají rády přírodopis a zeměpis. 

Nejméně oblíbeným předmětem je český jazyk, hlavně u chlapců, u dívek pak také matematika a 

dějepis.  

7. ročník  

I v sedmém ročníku vede u žáků tělocvik, dále přírodopis a zeměpis (oboje třetina žáků) a také 

občanská výchova (hlavně u chlapců). Na nejméně oblíbeném předmětu se shodnou chlapci i dívky – 

fyzika (83 %). Potom také český jazyk a angličtina.  

8. ročník  

Tělesná výchova je opět nejoblíbenější i zde a po ní následuje anglický jazyk (43 %), dějepis a 

přírodopis. Nejméně oblíbeným předmětem u chlapců je český jazyk (65 %), u dívek pak fyzika (67 %). 

Shodnou se také na matematice a německém jazyku.  

9. ročník  

Tělesná výchova, anglický jazyk, zeměpis, dějepis a informatika jsou oblíbenými předměty v devátém 

ročníku. U dívek vysoce převažuje výtvarná výchova, u chlapců pak informatika a dějepis. Nejméně 

populárním předmětem je chemie (62 %). U dívek pak fyzika a u chlapců němčina.  

 

5. Hodnocení 

Dvě třetiny rodičů považují za nejvhodnější způsob hodnocení kombinovaný (známky + slovní forma), 

zbývající část pak hodnocení pomocí známek. Nikdo z rodičů nezastává názor, že by jejich dítě nebylo 

hodnoceno objektivně, pouze někteří z nich si myslí, že spíše není, a to především na druhém stupni. 

Žáci mají možnost hodnotit své vlastní výkony nebo výkony svých spolužáků v menšině hodin (52 %), 

podle 27 % pak ve většině hodin. Jen 9 % uvedlo, že (téměř) nikdy.  

Necelá polovina rodičů žáků neumí posoudit, zda jsou jejich děti hodnoceny hlavně za encyklopedické 

znalosti, ostatní možnosti mají vyrovnané preference a rodiče tak zřejmě nejsou zcela informováni. 

Učitelé si myslí, že pokud by se žáci dozvěděli, že budou dostávat jen jedničky nebo dvojky, poleví jich 

výrazně ve svém úsilí většina nebo téměř všichni. Učitelé jsou také zastánci toho, že by se do 

klasifikace (spíše) neměla brát v úvahu kázeň žáků v hodinách (64 % proti, 36 % pro).  
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6. Vztahy 

Učitelé – žáci 

Podprůměrné výsledky vaše škola zaznamenala u otázky žákům, zda s nimi učitelé jednají fér (drží 

slovo, splní, co slíbí atd.): ve všech ročnících na druhém stupni jsou hodnoty pod průměrem jiných 

škol, konkrétně pod hranicí 3 bodů, které odpovídají hodnocení většina učitelů. Je u vás také vyšší 

míra nespokojenosti mezi žáky druhého stupně s tím, jak se někteří spolužáci chovají k učitelům.  

Učitelé naopak své chování k žákům hodnotí nadprůměrně – podle 71 % učitelů se (téměř) všichni 

chovají k žákům korektně a berou je jako své partnery, podle 29 % pak většina.  

Většina (71 %) učitelů také občas má výhrady k chování žáků k učitelům, pouze 21 % výjimečně.  

Nadprůměrná část vašich žáků (69 %) vnímá, že se s prosbou o pomoc můžou obrátit na dospělé 

osoby ve škole.  

Vztahy mezi žáky 

Žáci na druhém stupni měli hodnotit vztahy ve třídě na škále 1 (velmi špatné) až 4 (výborné). Šestý, 

osmý a devátý ročník hodnotí vztahy ve třídě jako spíše dobré (známka 3), ale sedmý ročník pouze 

2,44, tedy blíže k hodnocení spíše špatné. 43 % žáků má pocit, že občas se žáci na vaší škole navzájem 

zesměšňují nebo ponižují, 57 % potom uvádí málokdy, což je výsledek spíše nadprůměrný.  

Téměř 90 % žáků prvního stupně má ve třídě kamarády (zbývající jen pár). Všechny ročníky prvního 

stupně pak mají nadprůměrné hodnocení na otázku, zda se děti ve třídě k sobě chovají hezky. 

Hodnocení se pohybuje od 2,32 po 2,93, přičemž 2 body odpovídají vyjádření jen někdy a 3 body pak 

vyjádření ano. Nejspokojenější jsou žáci ve 4. ročníku.  

Rodiče také hodnotí vztahy mezi žáky napříč všemi stupni jako nadprůměrně dobré. Nejhorší 

hodnocení má opět sedmý ročník, ale i tam rodiče vztahy vnímají jako spíše dobré. [viz AZ – GRAFY, 

str. 46, graf R/23] 

Vztahy mezi školou a rodiči 

Rodiče jsou spokojeni s tím, jak se k nim chovají učitelé školy, a to ve všech ročnících.  

Vztahy mezi učiteli a vedením 

Spolupráce mezi učiteli při plánování a realizaci výuky je podle vašich pedagogů většinou dostatečná 

ve všech oblastech (v rámci předmětových skupin, mezipředmětově, v projektové přípravě i při řešení 

výchovných problémů).  

Třináct ze 14 pedagogů cítí, že vedení jejich práci oceňuje nebo spíše oceňuje, jeden pedagog cítí, že 
spíše ne. Oproti průměru vaši učitelé vnímají svou možnost zasahovat do rozhodnutí týkajících se 
chodu školy a její budoucnosti jako nižší.  

Se způsobem řízení školy, resp. organizací jejího chodu a řízením, jsou mírně spokojenější rodiče než 

učitelé.  

Vztahy mezi provozními zaměstnanci, pedagogickým sborem a vedením 

Všichni provozní zaměstnanci hodnotí spolupráci mezi pedagogickými a nepedagogickými 

zaměstnanci jako na dobré úrovni. Tři čtvrtiny provozních zaměstnanců mají pocit, že pedagogičtí 

pracovníci jsou před nepedagogickými občas zvýhodňováni. Vedení školy podle nich také vytváří 
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dostatečný prostor k tomu, aby se mohli ke své práci vyjádřit, spíše oceňuje jejich práci a pomůže 

s odstraněním nebo vyřešením nedostatku či problému, na který pracovníci narazí.  

 

7. Bezpečné a zdravé prostředí školy 

Všechny skupiny respondentů (rodiče, žáci a učitelé) na otázky vybíraly z nabídky více odpovědí, bylo 

možné vybrat i více než jen jednu odpověď. [více viz AZ – GRAFY, str. 54–59] 

Rodiče jsou přesvědčeni o tom, že jejich dítě nezažívá ve škole nebo kvůli ní strach. Nikdo z rodičů 

napříč ročníky nezvolil odpověď ano, odpověď spíše ano vybrala jen malá část rodičů ve 4., 7., 8. a 9. 

ročníku (v sedmém ročníku to bylo 13 % rodičů, v ostatních ročnících méně než 10 %). V ostatních 

ročnících si všichni rodiče myslí, že (spíše) ne.  

Žáci prvního ročníku, rovnoměrně chlapci i dívky se občas bojí starších spolužáků (17 %), zbytek žáků 

se nebojí ničeho.  

Ve druhém a třetím ročníku je už situace o něco horší. Kromě starších spolužáků se druháci pak bojí 

cesty do školy nebo ze školy, přičemž obě možnosti volili více chlapci. 11 % chlapců i dívek druhého 

ročníku se bojí jít do družiny. Tři čtvrtiny dětí se pak opět nebojí ničeho, hlavně dívky.  

Ve třetím ročníku se hlavně dívky bojí starších spolužáků (čtvrtina dívek a 7 %, tj. 1 z chlapců). Ostatní 

možnosti pak opět volili pouze chlapci – cesty do školy nebo ze školy, někoho ve třídě a jít do družiny 

(vše po 1 chlapci). Ničeho se nebojí 83 % žáků třetího ročníku.  

Žáci ve čtvrtém ročníku většinou ničeho nebojí, pouze 12 %, tj. jeden z chlapců má strach ze starších 

spolužáků.  

V pátém ročníku se chlapci ničeho nebojí, ale dívky mají občas strach z cesty do školy nebo ze školy, 

z někoho ve třídě nebo ze starších spolužáků (po jedné dívce v každé oblasti).  

Na druhém stupni žáci (spíše) vědí, co by měli dělat a u koho hledat pomoc, kdyby jim nebo 

kamarádům někdo ubližoval, nevědělo by 15 % dětí. Přesto je to výsledek spíše podprůměrný, 

protože odpověď ano u vás zvolilo méně žáků, než je průměr sledovaných škol.  

Na otázku, zda je ve škole důvěryhodná osoba, na kterou se žáci mohou obrátit s problémem nebo 

žádostí o důvěrnou radu, se odpovědi poněkud liší. Negativně zde vyčnívá zejména 7. a částečně i 

6. ročník, kde je kladných odpovědí méně, než je obvyklé na jiných školách. Více než polovina 

sedmáků na otázku odpověděla ne.  

Z 88 žáků druhého stupně se jich jen méně než polovina s šikanou nikdy nesetkala. 15 dětí bylo samo 

šikanováno (tj. 17 %), 30 dětí bylo svědkem šikany (35 %), 32 dětí slyšelo, že někoho šikanovali (37 %) 

a 7 dětí se šikanování samo účastnilo. Po ročnících vypadá situace tak, že nejvíce žáků, kteří byli sami 

šikanováni nebo byli svědky šikany, je v 7. ročníku. Samo šikanováno jich tam byla dokonce více než 

třetina a téměř polovina byla svědkem šikany. V každé třídě se našli žáci, kteří byli šikanováni – 

v 6. ročníku 4, v 7. ročníku 6, v 8. ročníku 2 a v 9. ročníku 3. Nejvíce žáků, kteří se šikanování sami 

účastnili, pak je v 8. ročníku (3 žáci), někteří pak i v 9. (2 žáci), po jednom žákovi pak v 6. a 7. ročníku. 

Nejmenší problémy se šikanou má z druhého stupně zdá se 6. ročník, kde se s ní jakkoliv setkalo 

nejméně žáků (méně než polovina).  
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Rodiče jsou u vás v menší míře oproti průměru znepokojeni chováním některých žáků k jejich dítěti, 

85 % rodičů (spíše) není a nebojí se, že by dítěti hrozilo nějaké nebezpečí. Podle 11 vašich učitelů se 

u vás negativní jevy jako drogy nebo šikana vyskytují jen zřídka, 2 učitelé říkají občas.  

 

8. Spolupráce 

Polovina rodičů má pocit, že mají nebo spíše mají reálnou možnost ovlivňovat chod školy a 

rozhodování o její budoucnosti, třetina rodičů je opačného názoru. Učitelé naproti tomu v 85 % říkají, 

že rodiče možnost (spíše) mají, takže se zdá vhodné učitele aktivněji angažovat v zapojení rodičů. 

Úroveň spolupráce rodiny a školy je podle učitelů vyhovující, jen dva učitelé říkají, že jak škola, tak 

rodiče by se měli snažit vzájemnou spolupráci prohlubovat. Rodiče jsou ze tří čtvrtin s úrovní 

spolupráce také spokojeni tak, jak je. Učitelé také vidí nadprůměrně zájem rodičů o práci a chování 

svých dětí ve škole – podle poloviny učitelů se zajímá většina rodičů, o něco méně jich pak uvádí, že 

(téměř) všichni.  

V souladu s průměrem všech škol rodiče žáků na 1. stupni navštěvují vaše školní akce (přibližně dvě 

třetiny) a čtvrtina jen někdy. Všichni rodiče si (spíše) připadají dostatečně informováni o dění ve 

škole. Více než 90 % rodičů vyhovuje způsob i termíny, jak a kdy se mohou informovat o dění ve 

škole.  

Učitelé i rodiče vybírali také ze seznamu oblasti života školy, na nichž by se rodiče měli podílet: 

spolupráce při realizaci některých školních projektů, besed, akcí apod. (100 % učitelů), dále 

sponzorství a materiální pomoc (86 % učitelů) a řešení výchovných problémů (64 % učitelů). Více než 

je obvyklé na jiných školách by se podle učitelů měli podílet i na cílech a směřování školy (29 % 

rodičů). Rodiče mají také zájem podílet se na spolupráci při realizaci některých školních projektů, 

besed, akcí apod. (40 % rodičů), dále na řešení výchovných problémů (36 % rodičů) a na sponzorství a 

materiální pomoci (28 %). Na čtvrtém místě se pak více rodičů, než je průměrné, chce podílet na 

cílech a směřování školy (26 %). Představy učitelů a rodičů se tak velmi dobře shodují.  

Žáci si u vás v nadprůměrné míře myslí, že kdyby si na něco stěžovali, např. učitele, metody výuky, 

nespravedlivá rozhodnutí atd., pak by jim to mohlo způsobit ještě více problémů. Více než polovina 

žáků odpověděla (spíše) ano, což je více než na jiných školách. Polovina žáků si myslí, že když někdo 

chce ve škole něco změnit, např. výzdobu, průběh výuky atd., tak je nebo spíše je šance, že se mu to 

povede, podle třetiny žáků (spíše) ne.  

Učitelé také vybírali oblasti, do nichž by měli žáci zasahovat: všichni se shodli na vytváření pravidel 

třídy. Dalšími oblastmi pak bylo řešení výchovných problémů, metody výuky a hodnocení žáků, 

nicméně všechny tyto oblasti byly zastoupeny v průměru méně, než je tomu na ostatních zapojených 

školách.  

Většina rodičů má dostatek informací k tomu, aby mohli posoudit, jak škola naplňuje stanovené cíle, 

podle čeho jsou děti známkovány, a co dělá jejich dítě o přestávkách. Již méně jsou rodiče 

informováni o tom, jak probíhá výuka jednotlivých předmětů a jak se jejich dítě ve škole chová – 

u těchto dvou oblastí převažovala odpověď něco málo o tom vím nad mám dostatek informací.  
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9. Materiální zázemí 

Učitelé i rodiče jsou (spíše) spokojeni s materiálním zázemím vaší školy (vybavením a stavem budov, 

tříd, chodeb atd.) – rodiče ze tří čtvrtin, učitelé z 85 %. Přesto v případě rodičů se častěji, než je 

průměrné, vyskytovala odpověď spíše ne. Čtvrtině žáků jídlo ve školní jídelně chutná, necelým 60 % 

spíše chutná a 15 % spíše nechutná, to je mírně nadprůměrný výsledek. Naopak podprůměrný 

výsledek se týká hodnocení žáků prostředí ve škole (třídy, chodby apod.): pouze polovině žáků se 

prostředí (spíše) líbí, zbývajícím se (spíše) nelíbí. Stejné procento žáků (21 %) vybralo odpovědi ne, 

spíše ne a ano; odpověď spíše ano mírně převládá (29 %).  

Provozní zaměstnanci mají nebo spíše mají k dispozici veškerý materiál a vybavení, které pro řádný 

výkon své práce potřebují, téměř (nikdy) není jejich práce narušována nějakými překážkami. Občas se 

stává, že vaši provozní zaměstnanci musí pracovat přesčas kvůli množství práce. Nejednoznačné 

odpovědi jsme zaznamenali na otázku, zda mají vyčleněnou samostatnou místnost pro odpočinek, 

převlečení apod. – polovina řekla, že ne, polovina ano.  

I u vás učitelé někdy utrácí peníze za věci, které potřebují při práci ve škole, nejčastěji 

200−500 Kč/školní rok (v 57 %) nebo 500−1000 Kč/školní rok (21 %). Nejčastěji vaši učitelé utrácí za 

metodiky (texty, nápadníky, materiály pro učitele) a pak za školní potřeby (deník, pravítko, propisky 

apod.). Nejméně často pak za materiály pro třídu a děti. V průměru vaši učitelé utratí srovnatelně 

s ostatními školami.  

 

10. Školní NEJ 

Rodiče 

Rodiče si na vaší škole nejvíce (a nadprůměrně) váží přístupu učitelů k žákům, přístupu učitelů 

k rodičům a vedení školy, ředitele/ředitelky. Podprůměrné hodnoty vaše škola zaznamenala v kvalitě 

vybavení, pomůcek a vzhledu budovy, výzdobě a vybavení tříd. [] 

Co rodičům na škole nejvíce a nadprůměrně ve srovnání s ostatními školami vadí, resp. co by bylo 

potřeba změnit, je vzhled budovy, výzdoba a vybavení tříd atd. Dále rodičům vadí vztahy mezi žáky 

navzájem, výběr volitelných předmětů a výběr kroužků.  

Učitelé 

Učitelé si nejvíce a nadprůměrně váží dobrých vztahů mezi učiteli (téměř 90 % učitelů), dále snahy 

učitelů o zlepšení, změnu k lepšímu a vedení školy (oboje 50 %) nebo spolupráce s rodiči (38 %). 

Podprůměrně učitelé vidí hlavně kvalitní vybavení: pomůcky, počítače, programy, učebnice atd., dále 

vztahy mezi žáky navzájem a vzhled budovy (oboje 0 %). Zejména kvalitní vybavení má 4krát nižší 

hodnocení než je na školách běžné.  

Podle učitelů by bylo potřeba změnit hlavně špatnou kázeň některých žáků a drzost vůči učitelům 

(62 %) a špatný vzhled budovy, výzdobu a vybavení tříd, chodeb atd. (54 %). Obě oblasti přesahují 

průměr ostatních dotazovaných škol, vzhled budovy velmi výrazně, téměř 11krát.  

Žáci (2. stupeň) 

Žáci si váží nejvíce kamarádů a spolužáků, vybavení ke sportování a možnosti ho využívat, akcí, které 

škola pořádá a výuky na PC. Preference žáků kopírují výsledky ostatních škol.  
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Nejvíce by žáci chtěli změnit to, že si o přestávce nemohou dělat, co chtějí, a to v nadprůměrné míře, 

než je obvyklé. Dále jim vadí špatná kázeň některých žáků a drzost vůči učitelům, jídelna (fronty, 

špatné jídlo), vzhled budovy a způsob a kvalita výuky, že se často nudí a učí zbytečnosti.  

[viz AZ – GRAFY, str. 72−76] 

 

11. Extrémy  

Pro podrobnější informace doporučujeme prostudovat tabulku extrémů, kterou najdete v analytické 

zprávě pro vaši školu.  

Vaše škola zaznamenala na některé otázky výrazně odlišné hodnoty.  

V odpovědích žáků na prvním stupni jsou jen pozitivní extrémy.  

Na druhém stupni je situace horší, a to hlavně v sedmém ročníku, kde jsou naopak jen samé negativní 

extrémy. Žáci nejsou spokojení se vztahy ve třídě ani s prostředím a panují tam obavy z následků 

v případě stížnosti. Málo se jich vyučující ptají na názor a i dotaz na důvěryhodnou osobu, které by se 

svěřili, nedopadl nejlépe.  

Učitelé i rodiče zaznamenali také jen pozitivní odlišnosti v hodnotách. Rodiče jsou spokojení se vztahy 

ve škole, hodnocením i možností ovlivňovat chod školy. Učitelé hodnotí kladně kvalitu výuky, 

atmosféru a vnitřní klima a korektní chování k žákům.  
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12. SWOT analýza školy 

Silné stránky (přednosti) 

Rodiče 
• škola má dobrou pověst, působí dobrým dojmem 

(57 %) [str. 3, kap. 2, odst. 1] 

• vnímají vztahy mezi žáky napříč stupni jako 

nadprůměrně dobré [str. 10, kap. 6, odst. 6] 

• váží si přístupu učitelů a vedení školy [str. 13, kap. 

10, odst. 1] 

Učitelé 
• jsou všichni spokojení a rádi, že učí právě zde [str. 

4, kap. 3, odst. 3]  

• pociťují menší míru stresu než je průměr [str. 5, 

kap. 3, odst. 7] 

• hodnotí vysoce kvalitu výuky [str. 6, kap. 4, odst. 1] 

Žáci 
• nadprůměrně často pracují v hodinách ve 

skupinkách [str. 7, kap. 4, odst. 1] 

• všeobecná spokojenost na 1. stupni [str. 4, kap. 3, 

odst. 4] 

Slabé stránky (nedostatky) 

Rodiče 
• nejsou dostatečně informováni o průběhu výuky 

[str. 12, kap. 8, odst. 6] 

• vadí jim vzhled budovy, výzdoba a vybavení tříd 

[str. 13, kap. 10, odst. 2] 

Učitelé 
• někdy pociťují ze strany žáků vulgaritu [str. 5, kap. 

3, odst. 9] a špatnou kázeň [str. 13, kap. 10, odst. 4] 

• nejsou spokojeni s kvalitou vybavení: pomůcky, 

počítače, programy, učebnice atd. a vzhledem 

budovy [str. 13, kap. 10, odst. 3] 

Žáci 
• nespokojenost v 7. ročníku [str. 4, kap. 3, odst. 7] 

• pociťují obavy ze zesměšnění ze strany učitelů, 

když jim řeknou, že něco neví či nestihli, v 57 % [str. 

7, kap. 4, odst. 2] 

• 11 % žáků 2. ročníku se bojí jít do družiny [str. 11, 

kap. 7, odst. 3] 

• 100 % žáků 4. ročníku nemá rádo cizí jazyk [str. 8, 

kap. 4, odst. 9] 

• na druhém stupni mají žáci pocit, že s nimi učitelé 

nejednají úplně fér (méně než většina učitelů) [str. 

9, kap. 6, odst. 1] 

• na druhém stupni se vyskytuje šikana [str. 11, kap. 

7, odst. 9] 

Příležitosti pro rozvoj školy 

• větší zapojení učitelů i rodičů do rozhodování o 
chodu a budoucnosti školy [učitelé: str. 5, kap. 3, 
odst. 2; rodiče: str. 11, kap. 8, odst. 1] 

• větší podíl rodičů na vybraných oblastech života 
školy, shodují se s názory učitelů [str. 12, kap. 8, 
odst. 3] 

• zlepšení prostředí ve škole (třídy, chodby apod.) 
[str. 12, kap. 9, odst. 1] 

Vnější ohrožení rozvoje školy 

• učitelé pociťují nedostatek pracovního nasazení 
[str. 6, kap. 4, odst. 3] 

• vzhled budovy a nekvalitní vybavení školy [str. 13, 

kap. 10, odst. 3] 

 

SWOT analýza poskytuje přehled silných a slabých stránek školy a existujících příležitostí a ohrožení. 

Výsledky vás mohou inspirovat k případné diskusi a reflexi. Podrobné informace k SWOT analýze 

najdete v souhrnné zprávě. 

 



 

 
w w w. s c i o . c z ,  s . r . o . ,  P o břež n í  3 4 ,  1 8 6  0 0  P r ah a  8 ,  

telefon: 234 705 555, fax: 234 705 505, www.scio.cz, e-mail: scio@scio.cz 
 

Jak dále pracovat s takto vytvořenou SWOT analýzou 
 

SWOT analýzu můžeme chápat jako kombinaci dvou analýz (S – W a O – T). Vnější a vnitřní faktory 

však nepůsobí na chod školy izolovaně, díky této analýze zjistíme, kde jsou slabiny a rizika školy, které 

můžeme díky přednostem a příležitostem snížit či eliminovat. Kombinací vnitřních a vnějších faktorů 

získáme čtyři strategie dosahování úspěchu: 

SO – využívání silných stránek k získání výhody (příležitostí) 

WO – překonávání slabin (nedostatků) využitím příležitostí 

ST – využívání silných stránek (předností) k čelení hrozbám (rizikům) 

WT – minimalizování slabin a čelení hrozbám 

Tyto čtyři strategie nejsou oddělenými procesy, naopak se mohou překrývat, prolínat a navazovat na 

sebe. Jedno ze schémat strategických kroků by vypadalo např. takto: Uvědomíme si hrozbu, zjistíme 

příležitost a využijeme silných stránek, abychom tuto příležitost využili a udělali z ní další silnou 

stránku, tu pak využijeme k čelení hrozbám. 

Doporučení následujících kroků: 

• SWOT analýza nám ukazuje, KDE jsme NYNÍ 

• Diskuse vedení školy a pedagogického sboru nad KDE jsme NYNÍ a kde bychom chtěli být, 

porovnání stávajícího stavu a cílů školy (KAM směřujeme) 

• Upřesnění plánů a cílů školy (ČEHO chceme dosáhnout) 

• Zvolení strategie školy zahrnující využití silných stránek a příležitostí k dosažení cílů (JAK toho 

dosáhneme a pomocí jakých NÁSTROJŮ, popř. jak tyto nástroje získat) 

 

Sledovat, jak se TO DAŘÍ (zmapování situace po určité době, např. opakováním účasti v projektu 

Mapa školy, získáním zpětné vazby od učitelů, žáků, rodičů, vytvořením nové SWOT analýzy). 

 
 


