
Dotazník „Cíle vzdělávání“, září 2021 

Vlastní dotazník 

Ohodnoťte body 1 – 10, přičemž 1 má nejmenší váhu, 10 má největší váhu: 

1. Vést žáky k tomu, aby uměli pracovat s informacemi, třídit, vyvozovat závěry a vybírat důvěryhodné 

a správné zdroje.       

2. Vést žáky k tomu, aby si uměli vytvořit vlastní názor, aby jej uměli obhájit v diskuzi s ostatními.  

3. Vést žáky k tomu, aby si byli vědomi svých vlastních předností a nedostatků a aby získali náležité 

sebevědomí. 

4. Naučit žáky se soustředěně učit a systematicky poznávat nové věci.   

5. Vypěstovat u žáků úctu a respekt ke starším a zkušenějším a k těm, kteří by pro ně měli být 

autoritou. 

6. Dát žákům co nejvíce odborných znalostí z co nejširšího okruhu různých oborů a disciplín.  

7. Vést žáky k tomu, aby nebyli lhostejní a snažili se aktivně ovlivňovat věci ve svém okolí. 

8. Naučit žáky pracovat ve skupině s lidmi různých schopností, pocházejícími z různého kulturního a 

sociálního prostředí.   

9. Naučit žáky co nejvíce praktických dovedností, aby byli zruční a uměli si sami různé věci udělat či 

opravit. 

10. Připravit žáky na přijímací zkoušky pro další studium.  

 

Výsledky – zákonní zástupci (Rodičovský dotazník=RD „Cíle vzdělávání“) 

Průzkum probíhal v září 2021. 

Počet doplněných rodičovských dotazníků: 172 

Rodiče naší školy mezi 3 nejdůležitější cíle zařadili cíle č.2, č.1 a č.3.  

Cíl č. 2: Vést žáky k tomu, aby si uměli vytvořit vlastní názor, aby jej uměli obhájit v diskuzi s ostatními. 

Cíl č. 1: Vést žáky k tomu, aby uměli pracovat s informacemi, třídit, vyvozovat závěry a vybírat 

důvěryhodné a správné zdroje. 

Cíl č. 3: Vést žáky k tomu, aby si byli vědomi svých vlastních předností a nedostatků a aby získali náležité 

sebevědomí. 

Červeně zvýrazněny jsou cíle hodnocené nejvyššími bodovými hodnotami:  

 Cíl hodnocený nejvyšší bodovou hodnotou 
 Cíl hodnocený 2. nejvyšší bodovou hodnotou 
 Cíl hodnocený 3. nejvyšší bodovou hodnotou 

 

Za nejméně důležitý cíl považují rodiče naší školy cíl č.6: 

Dát žákům co nejvíce odborných znalostí z co nejširšího okruhu různých oborů a disciplín. 

 

 

 



Kompletní výsledky za celou školu - rodiče: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky – ped. pracovníci  

Pedagogové naší školy mezi 4 nejdůležitější cíle zařadili cíle č.1, č.2, č.3 a č.4.  

Cíl č. 1: Vést žáky k tomu, aby uměli pracovat s informacemi, třídit, vyvozovat závěry a vybírat 

důvěryhodné a správné zdroje. 

Cíl č. 2: Vést žáky k tomu, aby si uměli vytvořit vlastní názor, aby jej uměli obhájit v diskuzi s ostatními. 

Cíl č. 3: Vést žáky k tomu, aby si byli vědomi svých vlastních předností a nedostatků a aby získali náležité 

sebevědomí. 

Cíl č. 4: Naučit žáky se soustředěně učit a systematicky poznávat nové věci.  

Červeně zvýrazněny jsou cíle hodnocené nejvyššími bodovými hodnotami:  

 Cíl hodnocený nejvyšší bodovou hodnotou 
 Cíl hodnocený 2. nejvyšší bodovou hodnotou 
 Cíl hodnocený 3. nejvyšší bodovou hodnotou 
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