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Popsali jsme některé způsoby, jak je možné pracovat s výstupy Mapy školy. Z uvedených postupů nemusíte 
použít nic, nebo třeba jen libovolnou část, která vám ve vaší situaci ve škole bude dávat smysl. 

Pokud vám rodiče vyplnili dotazníky, jistě by se také rádi dozvěděli, jak šetření ve škole dopadlo. Součástí 
základních výstupů z Mapy sice jsou stránky určené přímo rodičům, ale jedná se pouze o prvotní výkop 
s výběrem nejzákladnějších informací bez komentáře. Rodiče by jistě zajímaly všechny výsledky (tj. celá 
výsledková zpráva), ale ještě více budou chtít vědět o krocích, které se na základě Mapy chystá vedení školy 
podniknout. 

Máte tyto možnosti:

 1) Nic – Neukázat rodičům nic z výsledků Mapy – toto řešení zřejmě vzbudí alespoň u části  
  dotazovaných minimálně rozpaky, ale spíše rozhořčení a po výsledcích se budou pídit.
 2) Vyvěsit – Vyvěsit vhodným způsobem výsledky Mapy (část určenou pro rodiče nebo ještě lépe  
  celou zprávu) na webu nebo na nástěnkách školy.
 3) Komentáře – Vybrat ze základní zprávy nejdůležitější výsledky a ty okomentovat, případně  
  navrhnout jejich řešení.
 4) SWOT – vypracovat SWOT analýzu a nechat dotazované, aby vybrali, které výsledky z šetření  
  jsou pro ně nejdůležitější a chtějí je řešit nejdříve. Zapojit všechny skupiny dotazovaných do  
  řešení situace.

komentáře

Pokud se rozhodnete, že nejdůležitější závěry šetření zpracujete sami, může váš komentář vypadat jako 
ukázka níže. Tímto způsobem okomentujete výběr nejdůležitějších otázek. Ty mohou vzejít třeba ze SWOT 
analýzy.

ostatní odpovědi rodičů: ano, když se dítěti nechce do školky…2x, plyšák na spaní ano…3x, ano, ale nepřehánět množství…, je to 
vhodné…2x, těžko říct…, musí být pro učitelku náročné, hlídat, co komu patří - zvážit event. ztrátu, či rozbití hračky…, vše s mírou..,  
myslím si, že některé hračky z domu jsou nevhodné - je jich ve školce dost není potřeba nosit další…, ano, ale na vlastní zodpovědnost 
- rádi ji půjčíme i ostatním dětem…, jen knížky a CD, plyšáky…, nevidím v tom problém, pokud si dítě hraje v čase určeném pro hraní…, 
podělit se o radost s dětmi z právě nové hračky…, může to obohatit program dne…, pokud to nevadí učitelce, tak mi to nevadí - ne moc 
hraček jen drobnost…, pokud to neva školce…

komentář školy: Z pohledu učitelek je nošení hraček spíše nevhodné, protože není v našich silách hlídat každou malou hračku (některé děti 
chodí i s malou igelitkou, či kufříkem plným drobností, autíček, nebo s legem, které se lehce zamíchá se školkovým…). Naše zkušenosti 
ukazují, že si děti většinou se svými hračkami ani nehrají a hračky jsou všude po třídě. Vhodnější by byla drobnost, kterou si dítě uhlídá 
samo. Zkuste tuto možnost doma zvážit. Plyšáky na spaní jsou určitě vhodné. Pokud by hračky z domu ve třídě hry spíše narušovaly, než 
doplňovaly (což se může stát), rozhodně si učitelky najdou vhodnou metodu, jak dětem vzniklou situaci vysvětlit.

ano odpovědělo 24 rodičů                   

ne odpovědělo 8 rodičů       

Co dělat s výstupy z Mapy školy 
– komentáře a SWOT

ANO

NE
 „Jaký názor máte na to, že si děti nosí 

hračky z domova – myslíte, že je to 
vhodné?“
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+ rychlost

- jednostrannost určení co je důležité a jak to řešit – rodiče, učitelé či žáci by 
možná vymysleli lepší řešení, na kterém by byla větší shoda a více by souznělo 
s jejich požadavky na školu – řešení by pak bylo trvalejší. Navíc hrozí, že pokud 
opomenete nebo schválně přeskočíte něco, co je pro ostatní důležité, stejně se  
k tomu budete muset vrátit a řešit to.



www.klimaskoly.cz

Základní výstupy z Mapy školy je potřeba utřídit a vybrat z nich to nejdůležitější pro 
vaši školu a její další směřování. Vhodnou pomůckou může být analýza SWOT, vyjde z ní okruh nejpalčivějších 
otázek a zároveň oblasti, ve kterých je škola silná. SWOT analýzu ze základních výstupů Mapy školy můžete 
vypracovat sami, necháte si ji připravit externistou nebo námi (www.klimaskoly.cz).

Výstup může vypadat třeba jako ukázka na konci textu.

Důležité je, abyste analýzu strukturovali např. podle typu respondentů nebo témat a vyčíslili podíl 
respondentů, aby bylo zřejmé, o jak rozsáhlý problém se jedná. Různých dílčích problémů vytažených do 
SWOT analýzy může být ještě poměrně hodně a je proto potřeba je nějak smysluplně uspořádat. 

Nyní je cílem, uspořádat body prvotní analýzy podle důležitosti pro respondenty a vybrat ty, kterým se budete 
věnovat nejdřív. S uspořádáním a určením důležitosti mohou tedy znovu pomoci žáci, rodiče i učitelé. Pokud 
například jednotlivé listy s grafy ze závěrečné zprávy vystavíte ve vestibulu školy, můžete ostatní požádat, 
aby přímo na listy s grafy nebo na připravené papíry vedle nich dopsali své poznámky a vybrali ty body ze 
SWOT, které by se podle nich měly řešit nejdříve, např. můžou udělat čárku u 1–3 nejdůležitějších oblastí. 

Můžete je také nechat doplnit další body SWOT analýzy, které sice z dotazníků nevyplynuly, ale rodičům, 
žákům či učitelům se přesto zdají být důležité. Dotazníky nemohou obsahovat vše, škola navíc může řešit 
naprosto specifický problém, který se nachází mimo rámec dotazníkového šetření. 

Tímto způsobem zpracovaná a roztříděná SWOT analýza vám nyní může posloužit jako zdroj pro sestavení 
dočasné školní vize. To může znít odtrženě, ale pomůže to v ujasnění, zda jste vybrali ty správné body  
a na žádný důležitý jste nezapomněli. Pokud již školní vizi máte, podívejte se, jak do ní zapadají vybrané 
body.

Vize může být jednodušší i o něco složitější, měla by ale být srozumitelná.

Z uvedené ukázky je na první pohled patrné, které skupiny a jak velké její části se problém týká. U malých 
skupin respondentů je vhodnější než podíl uvádět skutečný počet odpovídajících. Tak například u malotřídek, 
kde jsou jen čtyři žáci ve třídě, je přehlednější uvést, že nespokojen s kvalitou výuky je jeden rodič a nepsat, 
že jde o 25 % rodičů. U tak nízkého počtu žáků má ale smysl uvést i toho jednoho rodiče.

SWOT

Příklad: Slabé stránky (nedostatky)
 
rodiče
• pětina rodičů 9. ročníku by školu nedoporučila  
 jiným rodičům

učitelé
• atmosféra – pro 6 vyučujících
• kvalita výuky – pro 4 vyučující
• ocenění práce vedením školy – pro 7 vyučujících 

Příklad dočasné vize: Chceme být výběrová škola, otevřená vůči rodičům i učitelům, kteří mají mít 
možnost podílet se na rozhodování o škole. Ve škole vládne dobrá atmosféra. 
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Jednotlivé body připravené SWOT analýzy je nyní možné začít řešit. Na řešení jednotlivých úkolů by se opět 
měly podle možností podílet všechny skupiny respondentů. U každého úkolu je důležité stanovit osobu, 
která za něj bude odpovědná, a termín splnění. Je však potřeba také dobře promyslet, kdo všechno by se na 
konkrétních úkolech měl podílet, a jaké prostředky máte k dispozici. Posouvání úkolu k jeho vyřešení sice bude 
mít na starosti jeden konkrétní vyučující, na zvládnutí úkolu však může být vyčleněna skupinka více učitelů.

K řešení dílčích úkolů je možné využít pomocné techniky: 
5 Proč; Technika Drill Down; Ishikawův (Fishbone) diagram; Technika Co to způsobí?; GRID analýza; Srovnávací 
analýza; Occamova břitva; Simplex proces; Rozhodovací strom; Vývojový diagram; Analýza silových polí; Jak 
definovat problém?; Cesta k cíli

5 Proč (https://cs.wikipedia.org/wiki/5_Whys)

Je jednoduchá metoda k odhalení hlubší příčiny problému. Spočívá v tom, že pětkrát za sebou položíme 
otázku „Proč“, tím odhalujeme dílčí příčiny problému. Při několikerém opakování se dostaneme k jeho původní 
příčině. Výchozím bodem nástroje „5 Proč“ je vnímavé pozorování situace, ve které se problém vyskytuje.

ukázky výstupů analýzy SWOT

(čísla v tabulce odkazují na stránky ve zprávě s grafy; případně uvádějí podíl nebo počet z dané skupiny 
respondentů, kteří zastávají daný názor - tam kde podíl není uveden, se jedná o všechny či naprostou většinu 
respondentů). 

+ do řešení jsou zapojeny všechny skupiny respondentů; je celistvé, dobře probrané a tím srozumitelné

-  časová náročnost

Silné stránky (přednosti)

• pověst školy podle poloviny rodičů a zaměření  
školy podle čtvrtiny rodičů – str. 5

• naplnění cílů školy podle rodičů a učitelů obou škol – 
str. 3 a 4

• spokojenost rodičů se školou – obě školy – str. 6 a 5
• spokojenost žáků se školou – str. 8,9,10,11 a 7, 8
• vztahy mezi žáky ve třídách podle žáků – str. 45
• férové jednání většiny učitelů k žákům podle názoru 

žáků – str. 42
• přístup učitelů k žákům podle poloviny rodičů obou 

škol – str. 72, 53
• kvalita výuky podle téměř všech učitelů – str. 14,15, 

11 a podle poloviny rodičů – str. 72
• spolupráce učitelů – str. 48, 32
• vedení ocení práci učitelů – str. 49,33
• spolupráce rodiny a školy podle názoru rodičů  

i učitelů – str. 60, 61, 63a 42, 43
• chování učitelů k rodičům podle rodičů – str. 48
• materiální zázemí – podle rodičů a učitelů str. 67, 72

Příklad 1 Příklad 1

Slabé stránky (nedostatky)

• chování žáků k učitelům podle téměř poloviny žáků – str. 42
• rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů k žákům podle 

dvou třetin rodičů – str. 15 a podle poloviny žáků – 
str. 25

• vysoký počet žáků ve třídách podle názoru dvou 
třetin učitelů a třetiny rodičů – str. 24, 26

• atmosféra školy podle poloviny učitelů obou škol – 
str. 7 a 6

• vztahy mezi učiteli, provozními pracovníky a vedením 
podle provozních pracovníků – str. 50,51,52

• podle názoru čtvrtiny učitelů rodiče příliš zasahují do 
jejich práce – str. 60

• málo praktické činnosti během vyučování podle 70 % 
žáků – str. 25

• slabá vnitřní motivace žáků k učení podle učitelů, 
rodičů i žáků – str. 24, 25

• špatné podmínky žáků k učení doma podle třetiny 
učitelů – str. 24

• školní jídelna podle názoru téměř poloviny žáků 
druhého stupně – str. 75

Příležitosti pro rozvoj školy

• komunikace vedení a provozních zaměstnanců 
ohledně možností ocenění jejich práce, vzájemné 
vztahy zaměstnanců školy

• atmosféra ve škole
• více zájmu o názory žáků, o jejich rozvoj, důvěra mezi 

učiteli a žáky, zároveň autorita učitele
• oboustranně vyhovující spolupráce učitelů s rodiči
• snížení počtu žáků ve třídách
• školní jídelna

Vnější ohrožení rozvoje školy

• podmínky k učení v rodinách, vztah ke vzdělání  
v rodinách 
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Silné stránky (přednosti)

• shoda mezi vyučujícími a rodiči v hlavním cíli školy 
(spolupráce v kolektivu; str. 2)

• rodiče i učitelé potvrzují naplňování hlavních cílů školy 
(str. 3)

učitelé
• rádi učí na vaší škole
• atmosféra (str. 6)
• kvalita výuky (str. 11)
• rodiče se dostatečně zajímají o práci a chování svých 

dětí ve škole (100 %)

rodiče
• kvalita výuky (str. 11)
• vztahy a kázeň žáků
• vedení školy, organizace a řízení školy
• informovanost o dění ve škole (str. 44; 94 %)

Silné stránky (přednosti)

rodiče
• vysoké procento spokojených rodičů, kteří by školu 

doporučili dále
• materiální zázemí školy

učitelé
• atmosféra - většina vyučujících hodnotí kladně
• materiální zázemí školy
• vedení školy 
• organizace a řízení školy (81 %)

žáci
• obliba školy žáky 1. stupně
• vztahy mezi žáky 2. stupně
• většina dětí 1. stupně se ve škole ničeho a nikoho 

nebojí

Příklad 2

Příklad 3

Příklad 2

Příklad 3

www.klimaskoly.cz
klimaskoly@scio.cz

Slabé stránky (nedostatky)

učitelé
• atmosféra (str. 6; jeden vyučující)
• rodiče by měli být ve spolupráci se školou aktivnější 

(str. 42; 50 %)

rodiče
• nespokojenost se školou (str. 5; jeden rodič čtvrté 

třídy)
• chování vyučujících (str. 32; jeden rodič čtvrté třídy)
• strach dětí kvůli škole (str. 38; dva rodiče čtvrté třídy)

žáci
• strach z někoho ve třídě (str. 40; dva žáci čtvrté třídy)

Slabé stránky (nedostatky)

rodiče
• pětina rodičů 9. ročníku by školu nedoporučila jiným 

rodičům

učitelé
• atmosféra – 6 vyučujících
• kvalita výuky – 4 vyučující
• ocenění práce vedením školy – 7 vyučujících

žáci
• nižší obliba školy u části dívek 6. a 9. ročníku 
• práce ve třídě – pětina žáků 2. stupně
• nedůvěra žáků v učitele – 9.B, 7.B
• strach ze starších spolužáků – dívky 2.A a 2.B
• strach z někoho ve třídě – 5.C

provozní zaměstnanci
• nespokojenost se vztahy na pracovišti - část PZ
• častá práce přes čas (43 %)
• překážky v práci (43 %)

Příležitosti pro rozvoj školy

• 47 % rodičů školu vybíralo podle její pověsti nebo 
dojmu z osobní návštěvy (str. 4)

• rozvoj nových metod a postupů výuky
• rozvoj jiných forem výuky (např. projektového  

a skupinového vyučování)
• semináře pro učitele k tématu inkluze
• část rodičů by ráda pomohla při sponzoringu nebo 

realizaci školních akcí

Příležitosti pro rozvoj školy

• snížení počtu žáků ve třídách – 75 % vyučujících
• projektová výuka a průřezová témata – 42 % rodičů
• 11 % rodičů je ochotno se podílet na sponzorství 

a materiální pomoci škole

Vnější ohrožení rozvoje školy

Vnější ohrožení rozvoje školy

• inkluze bez pomoci profesionála přímo ve škole
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