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Jedním z výstupů dotazníkového šetření Mapa školy je i tabulka s otázkami a percentilem, kterého

vaše škola dosáhla ve srovnání s ostatními zapojenými školami. Abyste získali jasnou představu o

tom, co hodnota vašeho percentilu znamená, uvádíme i průměrnou bodovou hodnotu vaší školy a

výsledek „průměrné“ základní školy (medián vypočtený z výsledků všech zapojených škol daného

typu). Vysvětlení všech použitých pojmů uvádíme níže.

Tabulky s percentily jsou rozděleny podle skupin respondentů a růžovou a zelenou barvou jsou

označeny ty hodnoty, ve kterých vaše škola dosáhla výrazně lepšího (zelená), nebo výrazně horšího

výsledku (růžová) než ostatní školy stejného typu.

Interpretace důležitosti hodnoty percentilu zůstává na vás, protože jen vy ji můžete dát do kontextu

vaší konkrétní školy a jejího prostředí.

Zelenou barvouZelenou barvou jsou označeny ty otázky, ve kterých vaše škola (ročník) dosáhla výrazně lepšího

výsledku ve srovnání s ostatními zapojenými školami (zvýrazněny jsou všechny percentily vyšší než

80).

Růžovou barvouRůžovou barvou jsou označeny ty otázky, ve kterých vaše škola (ročník) dosáhla výrazně horšího

výsledku ve srovnání s ostatními zapojenými školami (zvýrazněny jsou všechny percentily nižší než

20).

PercentilPercentil  na stupnici 0–100 vyjadřuje, kolik procent z celé skupiny respondentů v dané otázce/oblasti

dosáhlo stejného nebo horšího výsledku než vaše škola. Například percentil 43 znamená, že vaše

škola dosáhla v dané otázce stejného nebo lepšího výsledku než 43 % zapojených škol stejného typu.

V případě cílů školy a hodnot, které je důležité předat žákům, je percentil uveden pro zajímavost.

MediánMedián je výsledná bodová hodnota takové školy, která v dané otázce dosáhla percentilu 50 –

medián tedy představuje v rámci dané otázky jakousi „průměrnou“ základní školu.

HodnotaHodnota vyjadřuje průměrnou bodovou hodnotu odpovědí za vaši školu (např.: ano – 4 body; spíše

ano – 3 body; spíše ne – 2 body; ne – 1 bod).

Počet odpovědíPočet odpovědí vyjadřuje počet respondentů, kteří se k dané otázce/oblasti vyjádřili.

Tabulky s výslednými percenti lyTabulky s výslednými percenti ly

Škola: ADPTU Stránka: 1 z 3 Sestaveno: 8. 4. 2020



1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

Rodiče

percentil

znění otázky
Jste v této škole spokojen(a) s následujícími oblastmi?

provozní doba školy 3 ,823,82 3,72 68 8080

časové rozmezí určené pro přivedení dítěte do školy 3 ,723,72 3,7 68 5353

vzhled, výzdoba, upravenost a celková přívětivost vnitřních prostor školy 3 ,723,72 3,7 68 5353

školní zahrada 3,883,88 3,59 68 9696

nabídka kroužků 3,743,74 2,94 68 100100

materiální vybavení školy 3 ,723,72 3,65 68 6767

nabídka jídla pro děti 3 ,383,38 3,42 68 3939

přístup školy ke vzdělávání dětí 3 ,563,56 3,63 68 3131

organizace dne ve škole 3,673,67 3,67 68 5151

vztahy mezi dětmi ve škole 3,473,47 3,46 68 5959

přístup učitelek/učitelů k dětem 3,573,57 3,69 68 2727

vedení/organizace školy 3 ,713,71 3,62 68 6767

způsob předávání informací rodičům ze strany školy 3 ,513,51 3,51 67 4949

chování nepedagogických pracovníků vůči dětem 3,813,81 3,76 68 6565

přístup a komunikace učitelek/učitelů směrem k rodičům 3,533,53 3,65 68 3131

adaptace nových dětí ve škole 3,473,47 3,65 68 1010

organizace odpočinku po obědě 3,573,57 3,56 68 5959

Souhlasíte s následujícími výroky?

Ve třídě mého dítěte je dobrá a pohodová atmosféra. 3 ,563,56 3,63 66 3939

V této škole panuje dobrá a pohodová atmosféra. 3 ,653,65 3,58 67 6767

Učitelé/učitelky chrání naše soukromí a zachovávají diskrétnost informací. 3 ,623,62 3,67 66 3131

Škola je v komunikaci s rodiči vstřícná a otevřená. 3 ,563,56 3,64 66 3131

Škola má dostatek pedagogického personálu. 3 ,353,35 3,38 65 4141

Pokud byste se mohl(a) znovu rozhodnout, vybral(a) byste si pro své dítě právě tuto školu? 3,753,75 3,71 67 6767
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1 – rozhodně nespokojen(a), 4 – rozhodně spokojen(a) 

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – téměř vždy, 4 – téměř nikdy

1 – téměř vždy, 4 – téměř nikdy

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – téměř neustále, 4 – téměř nikdy

1 – téměř neustále, 4 – téměř nikdy

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

1 – rozhodně ne, 4 – rozhodně ano

Provoz

percentil

znění otázky
V této otázce vyberte, nakolik jste u vás ve škole spokojen(a), či naopak nespokojen(a) s vybranými jevy.

s pracovní dobou 3,63,6 3,83 5 3636

s finančním ohodnocením 3,333,33 3 6 8181

s organizací vaší práce ze strany vedení 3 ,53,5 3,67 6 3131

Máte k dispozici veškerý materiál a vybavení, které potřebujete pro řádný výkon své práce? 3,53,5 3,6 6 4545

Je vaše práce narušována nějakými překážkami? 3,673,67 3,67 6 5555

Stává se, že musíte kvůli množství práce pracovat přesčas? 3,53,5 3,67 6 3636

Dokáže vedení školy jasně a pro vás srozumitelně stanovit vaše pracovní cíle a úkoly? 3 ,63,6 3,83 5 2626

Spolupracuje se vám s učiteli/učitelkami dobře? 3,333,33 3,67 6 2121

Udělá si na vás vedení školy čas, když potřebujete probrat svou práci? 3 ,673,67 4 6 2929

Pomůže vám vedení školy s odstraněním či vyřešením nedostatku nebo problému, na který ve své práci narazíte? 3 ,53,5 3,75 6 3636

Cítíte, že vedení oceňuje vaši práci? 3 ,53,5 3,5 6 5050

Míváte problémy s chováním některých učitelek/učitelů vůči vám? 3,673,67 4 6 2929

Míváte problémy s chováním některých dětí vůči vám? 44 4 6 100100

Kdybyste měl(a) celkově zhodnotit mezilidské vztahy u vás ve škole, jste s jejich kvalitou spokojen(a)? 3 ,333,33 3,4 6 4848

Řekl(a) byste, že je u vás ve škole dobrá a pohodová atmosféra? 33 3,4 6 4040

Když vezmete v potaz veškeré výše probírané oblasti, řekl(a) byste, že jste se svou pracovní pozicí na této škole
spokojen(a)?

3 ,333,33 3,6 6 3131
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www.testovani.cz
e-mail: mapaskoly@scio.cz
tel.: 234 705 055

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8

IČO: 271 561 25
DIČ: CZ 271 561 25

 


