
ZŠ Kunratice



1. Výsledky vzdělávání



Testy

• Kompetence k učení

• Čtenářská gramotnost

• Český jazyk

• Matematická gramotnost

• Jaro 2012 – 6. ročník, výběr ČR

• Jaro 2014 – 5. ročník, 6. ročník



Kompetence k učení - příklad



Kompetence k učení - výsledky



Čtenářská gramotnost - příklad



Čtenářská gramotnost - výsledky



Český jazyk - příklad



Český jazyk - výsledky



Matematika



Konečná podoba testu

• 24 úloh

• Z toho 12 otevřených se stručnou odpovědí (číselná 
odpověď, u jedné namalování sloupce grafu)

• 12 uzavřených s výběrem jedné správné odpovědi ze 4 
variant, v jednom případě ze 6.

• Dvě paralelní verze testu

• Tři obsahové oblasti:
– Číslo a početní operace

– Závislosti, vztahy a práce s daty

– Geometrie v rovině a prostoru



Ukázky úloh - Číslo a početní operace



Ukázky úloh - Závislosti, vztahy a práce s daty



Ukázky úloh - Geometrie v rovině a prostoru



Výsledky ZŠ Kunratice



Vztah žáků ke čtení a čj

škála 1-4 (1-nejlepší, 4-nejhorší)



Vztah žáků k matematice

škála 1-4 (1-nejlepší, 4-nejhorší)



2. Pedagogové



Přesvědčení učitelů – možnosti školy

Výroky:

Ve srovnání s vlivem rodiny má moje vyučování jen malý vliv na žáky.

Kolik je žák schopen se naučit, závisí především na tom, z jaké rodiny 

pochází.

Pokud žáci neposlouchají doma rodiče, pak nebudou akceptovat žádné 

požadavky na kázeň ani ve škole

Učitel má jen malý vliv na výsledky žáků, rozhoduje především rodinné 

zázemí žáků.

Kdyby se rodiče dětem více věnovali, dokázal/a bych je více naučit.

Kvalitním vyučováním je možno vyvážit nepříznivý vliv rodinného zázemí 

žáků.

Ani velmi dobrý učitel nemusí pozitivně ovlivnit výsledky mnoha žáků.

Škála 1-6, 1-úplný souhlas, 6-úplný nesouhlas



Přesvědčení učitelů – moje možnosti

Výroky:
Daří-li se žákovi učení lépe než obvykle, bývá to často tím, že 

jsem vynaložil(a) více úsilí.

Když se opravdu snažím, zvládnu i nejproblémovější žáky. 

Dosáhne-li žák lepší známky než obvykle, je to zpravidla tím, že 

jsem přišla na to, jak ho lépe vyučovat. 

Má-li žák potíže se zadáním, zpravidla se mi podaří upravit úlohu 

tak, aby odpovídala jeho možnostem.

Když žák rychle zvládne nový pojem/učivo, může to být tím, že 

vím, v jakých postupných krocích je třeba toto učivo vyučovat. 

Když si žák nezapamatoval učivo z minulé hodiny, vím, jak s ním 

pracovat v následující hodině, aby si jich zapamatoval víc. 

Když si některý z žáků neví rady se zadaným úkolem, umím 

přesně posoudit, zda náročnost úkolu odpovídá jeho aktuálním 

možnostem.

Když žák vyrušuje, jsem si jistý/á, že ho dokážu rychle usměrnit. 

Když si moji žáci zlepší prospěch, je to zpravidla proto, že jsem 

našel/la lepší způsoby vyučování.



Přesvědčení učitelů
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Klima učitelského sboru



Východiska k úpravám dotazníku

• dotazník měření klimatu učitelského sboru základních a středních škol (OCDQ-

Rs; Kottkamp, Mulhern, Hoy, 1987),

• jeho překlad do češtiny Laškem (1995),

• déledobé výzkumné užívání (Urbánek, 2003 – 2010),

• adaptace a standardizace na Slovensku (Gavora, Braunová, Pedagogická 

orientace, 2010)

• Úprava v rámci národního projektu Cesta ke kvalitě jako nástroj pro 

autoevaluaci školy

• 5 faktorů:

– Podpora sboru vedením školy

– Pevnost vedení školy

– Angažovanost učitelů

– Frustrace učitelů

– Přátelské vztahy ve sboru



Východiska k úpravám dotazníku

• Pro orientační normy byla užita data z 33 

škol, tj. od 771 učitelů, kde návratnost v 

rámci školy byla mezi 70 % a 100 %.

• Skladba škol ve vzorku:

– 18 ZŠ, z toho 2 ZŠ speciální, všechny 

s prvním i druhým stupněm.

– 15 SŠ, z toho 4 gymnázia, 4 obchodní 

akademie, 5 SOŠ a 2 SOŠ spojené se SOU. 

– velikost škol se pohybovala mezi 9 a 55 učiteli 

na školu















• Více o dotazníku zde:

• www.nuv.cz/ae v části evaluační nástroje 

http://www.nuv.cz/file/62/

• Jsou zde i anonymizovaná data, na kterých byly 

spočítány normy

• O standardizaci dotazníku vyjde článek v Pedagogické 

orientaci 5/2014 (přístupné elektronicky)

• Originál je ke stažení zde:

• Hoy, W. K., Tarter, C. J.,&Kottkamp, R. B. (1991).Open 

Schools/HealthySchools. 

MeasuringOrganizationalClimate. BeverlyHills: Sage. 

[Vyhledáno 1. 2. 2013 na 

http://www.waynekhoy.com/open_schools.html]

http://www.nuv.cz/ae
http://www.nuv.cz/file/62/
http://www.waynekhoy.com/open_schools.html

