MAPA ŠKOLY – informace k šetření
informace pro žáky, rodiče, učitele a provozní zaměstnance
Projekt dotazníkového šetření s názvem Mapa školy má za cíl zjistit, jakýma očima vidí školu
všichni důležití aktéři školního života – žáci, rodiče, učitelé, provozní zaměstnanci a ředitel(ka).
Výsledky projektu poskytnou zajímavé a podnětné informace, které pomůžou hlavně vedení
v další práci při zkvalitňování školy.
Dotazníky v šetření a zpracování výsledků zajišťuje společnost Scio www.klimaskoly.cz.
základní informace o projektu Mapa školy:
• jedná se o anonymní dotazníkové šetření
• účastní se ho žáci (jen ZŠ a SŠ), rodiče, učitelé, provozní zaměstnanci, absolventi (SŠ) a ředitelé
• termín šetření si stanoví škola
• výsledky budou do škol zaslány přibližně tři týdny po skončení šetření
• způsob, jakým bude škola informovat rodiče o výsledcích šetření, závisí na škole

anonymita šetření:
Šetření je anonymní pro všechny skupiny respondentů. Škola, ať už objedná papírovou nebo
elektronickou variantu projektu, by měla při vyplňování i sbírání dotazníků zajistit anonymitu
respondentů.
Žákovské dotazníky: Pokud jsou dotazníky (zejména žákovské) vyplňovány ve škole, učitelé by
neměli žáky ovlivňovat, kontrolovat, kdo jak odpovídá, ani žákům nahlížet do dotazníků! Naopak
učitel může na dotaz žáka pomoci se správným pochopením otázek a s významem nabízených
odpovědí.
V případě žákovských i rodičovských dotazníků doporučujeme škole sběr dotazníků třídním
učitelem v jednu chvíli. Učitel by měl vybrané dotazníky (zvlášť žákovské, zvlášť rodičovské)
ihned vložit do obálky. Druhou možností je vložení dotazníků do schránky na dotazníky.
Dotazníky je také možné odeslat přímo na adresu společnosti Scio: Scio, Klima školy, Pobřežní
34, Praha 8, 18600 – v tomto případě nezapomeňte řádně vyplnit záhlaví na dotazníku, abychom
věděli, ke které škole ho přiřadit.
Pro odevzdávání vyplněných učitelských a zaměstnaneckých dotazníků doporučujeme několik
způsobů – schránku na dotazníky, odevzdání ve stejnou chvíli (např. při velké přestávce) apod.
Opět je možné je zaslat přímo do společnosti Scio.
Každá škola, ať už objednala papírovou nebo elektronickou verzi projektu, má v aplikaci
ScioDat vygenerovaná hesla pro vyplnění elektronických dotazníků. Vždy je tedy možné
dotazníky vyplnit elektronicky (z libovolného počítače připojeného k síti Internet). Pokud se
rozhodnete pro elektronický dotazník, o přístupové údaje požádejte svou školu.
K průběhu projektu (např. zda byla zachována anonymita šetření) se můžete vyjádřit v krátkém
zpětnovazebním dotazníku. Účastníci šetření ho mohou vyplnit online na stránce
http://testovani.scio.cz. Přístupové údaje do aplikace má k dispozici škola a měla by vám je předat
společně s materiály k šetření.

