
s komunikací s třídním učitelem vašeho dítěte

s pedagogickými schopnostmi vyučujících

se způsobem předávání důležitých informací rodičům

s vnitřními prostorami školy

s celkovou úrovní výuky

(rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

Základní škola a Mateřská škola,Praha 6, náměstí Svobody 2

Nejoblíbenější předměty – 1. stupeň Nejoblíbenější předměty – 2. stupeň

Zajímavý a přínosný výklad učitele – 2. stupeň

výuka celkově

nabídka volitelných předmětů

sportovní vybavení

učební pomůcky

výuka práce s počítačem

pedagogické kvality vyučujících

vztahy mezi žáky

vnitřní prostory školy

záchody a umývárny

školní jídelna

Spokojenost žáků 2. stupně se školou (kvalita jednotlivých oblastí versus potřeba je zlepšit)

tělesná výchova

výtvarná výchova

matematika

Top 3 předměty

67 % 59 %60 %

anglický jazyk

matematika

tělesná výchova

59 % 40 %45 %

dějepis

přírodopis

anglický jazyk

44 % 39 %43 %

Spokojenost rodičů se školou – Jste u vás ve škole spokojen/a s následujícími oblastmi? (top 5) 

rozhodně anorozhodně ne
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Mapa školy ZŠ

vysoká kvalita

kód školy: DIOU



Základní škola a Mateřská škola,Praha 6, náměstí Svobody 2

Mapa školy ZŠ

1. stupeň 2. stupeň

1. stupeň 2. stupeň

1. stupeň (ano, často; ano, ale jenom občas; ne, nikdy)

2. stupeň (skoro denně; docela často; jen výjimečně; ne, vůbec)

známka vaší školy: 1,8

průměrná známka v šetření: 1,8

 – vaše škola  – průměr všech zapojených škol

Ohodnoťte známkou od jedničky do pětky svůj celkový 

dojem z této školy. (5 – nejhorší; 4; 3; 2; 1 – nejlepší)

Jsi rád/a, že máš právě takovou třídní paní učitelku nebo takového třídního pana učitele? 

Chodíš do školy rád/a?

Dochází ve vaší třídě k tomu, že by někdo někomu ubližoval 

slovně (nadávkami, ponižováním a podobně)?

Dochází k tomu, že by někdo někoho z vaší třídy zraňoval 

anebo ponižoval na internetu a sociálních sítích?

Doporučil/a byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali 

školu pro své dítě? (rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

Stává se u vás ve třídě, že by někdo někomu fyzicky ubližoval?

Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že se někdo někomu 

posmívá nebo že někdo někomu ubližuje?

Máš ve škole strach z některých dětí?

63 %

35 %

2 %

Do školy chodím hodně

rád/a.

Do školy chodím rád/a

jenom trochu.

Do školy nechodím rád/a.

Vztah žáků k třídní/mu vyučující/mu

Vztah žáků ke škole

Vnímání vztahů

11 %

50 %

25 %
14 %

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

ne, nikdy

ne, vůbec

ano, často

skoro denně

rozhodně anorozhodně ne

Hodnocení školy z pohledu rodičů

99 %

1 %

Ano, jsem rád/a. Ne, nejsem rád/a.

57 %

26 %
12 %

4 %

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

kód školy: DIOU


