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VÝSLEDKY CELKOVĚ ZAHRNUJÍ:

• Výsledky interního šetření Dobrá škola, únor 2019

• Výsledky externího šetření Mapa školy, červen 2019

• Výsledky SWOT analýzy školství Prahy 5, srpen 2019



Z POHLEDU ŽÁKŮ

Silné stránky Slabé stránky

Zájem a podpora ze strany ped

Kvalita výuky

Pomůcky pro výuku, sport.vyb.

Zájmové útvary

Nabídka volitelných předmětů

Péče o ty, kdo mají problémy

Školní jídelna

Chování některých žáků

Rozdíly v přístupu ped

Málo kvalitních akcí

Nedokážeme si pomáhat Ž-Ž

Škola nás málo učí sam. myslet

Příležitosti Hrozby

Komunikovat cíle výuky

Komunikovat hodnocení

Komunikovat náročnost výuky

Zapojení technologií do výuky

Práce ve skupinách

Vztahy se spolužáky

Zahušťování prostředí školy

Porovnávání s gymnázii

Přísun dalších „zlobivých“ Ž



Z POHLEDU RODIČŮ

Silné stránky Slabé stránky

Informovanost

Srozumitelnost výuky

Prevence SPJ

Prostor pro žáky ve výuce

Pohoda a bezpečí ve škole

Málo zaměření na man. zručnost

Rozdíly v kvalitě výuky

Nezájem rodičů o akce školy

Školní jídelna – prostor, jídlo

Málo prostoru pro výuku

Příležitosti Hrozby

Rozvíjet prostor. možnosti školy

Více praktické výuky

Více propagace akcím pro R

Komunikace mailem, EL ŽK

Více podpory nadání

Zvětšující se rozdíly ve výchově

Odchody kvalitních učitelů

Snižování prestiže profese U

Přetížení učitelů



Z POHLEDU UČITELŮ

Silné stránky Slabé stránky

Známe vizi, Ř je lídr

Technologie ve výuce, ICT

Dobré klima školy – dosp. i Ž

Svoboda a autonomie učitelů

Přátelské vztahy mezi zam.

Vedení školy podporuje náš růst

Málo prostoru pro výuku

Málo prostoru pro zázemí U

Chybí odborné učebny

Jídelna (prostory, kvalita jídla)

Chybí systematické hodn. ped

Bariérovost školy

Příležitosti Hrozby

Půdní vestavba – víc prostoru

Supervize – společný růst ped

Zapojení rodičů

Podíl učitelů na nesení vize

Společné výjezdy a školení

Přípravná třída

Odchody nadaných žáků

Zahuštění prostředí Ž s PO, OMJ

Velké rozdíly ve vých. i disp. Ž

Přetížení U, vyhoření

Nezodpovědnost rodičů k dětem

Hrozba pověsti „romská škola“



Z POHLEDU DALŠÍCH PEDAGOGŮ

Silné stránky Slabé stránky

Známe vizi, Ř je lídr

Příjemně v práci, rádi ve škole

Respekt a důvěra mezi ped a Ž

Materiální zázemí

Bezpečnost a komunikace

Menší podpora od vedení

Ne samostatné prostory pro ŠD

Ne dostatek venkovních prostor

Ne dost prostor pro práci AP

Malá jídelna i zázemí ped.

Příležitosti Hrozby

Společný růst a vzdělávání

Spolupráce s místními org.

Spolupráce s rodiči

Otevřenější komunikace

Akce školy, prezentace školy

Nízká prestiž AP a vychovatelek

Zahuštění prostředí Ž s PO, OMJ

Velké rozdíly ve výchově v rod.

Přetížení U, vyhoření

Agresivní příst. ze strany rodičů

Neplnění pov. ze strany rodičů



Z POHLEDU NEPEDAGOGŮ

Silné stránky Slabé stránky

Známe vizi, Ř je lídr, podporuje

Materiální zázemí

Bezpečnost a komunikace

Vstřícnost ke všem bez rozdílu

Malé prostory jídelny

Nekvalitní zázemí zam.

Pocit menší důležitosti

Příležitosti Hrozby

Společný růst a vzdělávání

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s pedagogy

Zahuštění prostředí Ž s PO, OMJ

Neplnění pov. ze strany rodičů

Odcházejí nadaní žáci



Z POHLEDU VEDENÍ ŠKOLY

Silné stránky Slabé stránky

Péče o žáky s PO, OMJ, …

Dlouhodobě pozitivní klima 

Menší velikost školy

Relativně nízká fluktuace PED

Nabídka kroužků i akcí pro Ž, R

Vysoká konc. ž s PO, OMJ …

Nevyhovující prostor. podm.

Přetíženost ped, vyhoření

Nedostatek neped. 

Stísněnost jídelny a výdejny

Příležitosti Hrozby

Domeček – prostor pro ž s OMJ

Půda – zlepšení komfortu, kap.

Sklepy – zázemí, studio, relax.

Hledání nových formátů spol. s R

Spolupráce s dalšími školami

Zahuštění prostředí Ž s PO, OMJ

Přetíženost ped narůstá

Volná spádovost – nerovn. pot.Ž

Neustálé změny administrativy

Změna systému financování



OCEŇUJI VŠECHNY, KTEŘÍ…

• Dočetli až sem

• Snažili se přispět svou troškou do mlýna v každém ze tří 

dotazníků … rodičům, žákům, zaměstnancům…

• Stojí ve své roli tak, že patří do kolonky SILNÉ STRÁNKY

• Přes všechny slabé stránky si umí najít to pozitivní na naší 

škole

• Jsou tu se mnou rádi… Jsem tu s vámi taky ráda!

Zaměstnanci, děkuji vám všem za vaši práci, každý z vás 

vychovává, má význam pro budoucnost našich dětí a žáků. 

Rodiče a žáci, děkuji vám za důvěru a spolupráci.

MÁME SKVĚLOU ŠKOLU, DÍKY VÁM. 

A díky vašim odpovědím víme, co zlepšovat. 


