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školy
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ASOCIACE s GJP
Co učitele napadá jako první,
když se řekne GJP

POZITIVNÍ ASOCIACE - 8x (příjemný kolektiv; malá 
škola; srdeční záležitost; srdce; kolektiv; přátelský; blízké 
prostředí; vazba)

NEUTRÁLNÍ ASOCIACE – 8x (žlutá barva; studenti;
práce – 3x; životní křižovatka; studenti; vzdělávání)

NEGATIVNÍ ASOCIACE – 3x (zbohatlíci; neaktivní 
studenti; „rozděl a panuj“)

Zdroj: http://petrovice.rugby.cz/vysledky-a-
hodnoceni-nasich-zakovskych-druzstev-z-turnaju



NEJVĚTŠÍ VÝHODA GJP

• Individuální přístup, vztahy
• Velikost školy (semknutost), nízký počet žáků, malé, malý 

kolektiv, malé třídy
• Rodinná atmosféra; dobrá atmosféra
• Lokalita, poloha
• Nezlomní kantoři, kvalitní pedagogové
• Pedagogický sbor, který má svou práci rád
• Nestátní škola – nezávislost; soukromá škola
• Kvalitní zázemí, útulný prostor
• Pedagogové, kteří svou práci dělají rádi
• Učitelé mají volnou ruku při výběru metod výuky (důvěra vedení)



NEJVĚTŠÍ PROBLÉM GJP

Otevřena různá témata – všechny výroky učitelů 
předány vedení školy, již se uskutečnily dva 
diskusní semináře (březen, červen 2015), kde byl 
věnován prostor vybraným tématům (např. 
oceňování učitelů, komunikaci uvnitř ped. sboru, 
školnímu vzdělávacímu programu apod.). 



Jsem rád učitelem GJP?

ANO – 9x (fajn parta lidí, krásné prostředí, fajn studenti, naplňuje mě to; 
cítím se zde člověkem; práce mě baví; výborní kolegové, příjemné prostředí, 
milí studenti; mám tu svobodu v tom, co chci dělat a čemu se věnovat; 
svobodný program výuky, málo dětí ve třídě)

SPÍŠE ANO – 7x (učím tu rád, příjemný kolektiv; práce mě baví, ale stále 
častěji narážím na překážky; mohu realizovat svoje nápady; mám hodné 
studenty)

SPÍŠE NE – 1x (kvůli studentům – já se snažím, oni ne)

Jedna odpověď: NĚKDY ANO, NĚKDY NE

NE se nevyskytlo...



Oblast vztahů, 
spolupráce



Vztahy s kolegy
VĚTŠINA UČITELŮ DISKUTUJE S KOLEGY SVÉ PEDAGOGICKÉ OTÁZKY A 
POČÍTÁ S JEJICH PODPOROU – volby:

Ano – 8x

Spíše ano – 9x

Spíše ne – 2x

Když mají učitelé pedagogické otázky, tak:
hledají řešení s
kolegy

obracejí se na
vedení školy

hledají na
internetu, v
literatuře
využívají podpory
ŠPP

jiné - diskuse s
kolegy z jiných škol
a institucí



Vztah učitelů se studenty, kvalita 
vztahů mezi studenty

UČITELÉ HODNOTÍ SVŮJ VZTAH SE STUDENTY 
ZNÁMKOU: 1,8.
(Nikdo neuvedl horší známku než 3, ta se objevila 
jen 4x.) 

UČITELÉ HODNOTÍ VZTAH MEZI ŽÁKY NAVZÁJEM 
PRŮMĚRNOU ZNÁMKOU: 2,1.
Většina učitelů volila známku 2.
Někteří poznamenali, že v každé třídě je to jiné.

Známkování „jako ve škole“, 1 = nejlepší; 5 = nejhorší



Vize GJP, pohled do 
budoucna, návrhy



Od čeho se může GJP „odrazit“ 
směrem do budoucna...

ČINNOST ŠKOLY CELKOVĚ OHODNOTILI UČITELÉ 
známkou: 1,9

1x nehodnoceno.

Vyskytovaly se jen známky 1-3.



Návrhy na konkrétní změny
VÝBĚR:
• podpora osobních vztahů a tvůrčí atmosféry
• nutné účastnit se navzájem výuky
• zavedení rozdílových zkoušek pro studenty, kteří přijedou ze 

zahraničí
• vznik laboratoře v přízemí
• cílené oborové exkurze
• při pořádání ŠVP sjednotit v praxi přístup učitelů ke 

studentům
• propojení s dalšími stupni vzdělávání, myšlenka víceletého 

gymnázia, spolupráce s vysokými školami
• komplexnost výuky – přírodní vědy
• změny ve slovním hodnocení
• ...



Co zlepšit – výběr z možností

Co na GJP zlepšit
kontakt s rodiči (2)

kvalita výuky (6)

výběr mšk aktivit (3)

způsob přípravy na další
vzděl. (6)

vztahy mezi žáky (3)

složení ped. sboru (2)

vybavení - pomůcky, PC
(2)

jiné (5)





Kvalita výuky a oblasti, které rozvíjet

UČITELÉ HODNOTÍ KVALITU VÝUKY NA GJP 
PRŮMĚRNOU ZNÁMKOU: 2.

(Nejčastější známkou byla 2; 1 se vyskytla 2x, 1x 
bylo zaznamenáno hodnocení 4.)

UČITELÉ BY NEJRADĚJI ROZVÍJELI:

• matematiku a přírodovědné předměty (11x)

• cizí jazyky (9x)

• český jazyk a humanitní předměty (6x)



Objem a obtížnost učiva

UČITELÉ HODNOTÍ OBJEM UČIVA VE SVÉM 
PŘEDMĚTU PRŮMĚRNOU ZNÁMKOU: 2,3.

12 učitelů hodnotí objem jako přiměřený.

4 učitelům vadí velký objem učiva, kvůli kterému 
nemohou jít více do hloubky.

1 učitel si myslí, že objem učiva by mohl být větší.

UČITELÉ HODNOTÍ OBTÍŽNOST UČIVA VE SVÉM 
PŘEDMĚTU PRŮMĚRNOU ZNÁMKOU: 2,4.



Smysl vzdělávání a styl výuky

PODLE UČITELŮ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ STUDENTY 
NAUČIT:

• obhajovat vlastní názor a vést diskusi (16x)
• vyhledávat a zpracovávat informace (14x)
• samostatně řešit problémy (13x)

UČÍ UČITELÉ ŽÁKY SE UČIT?
ANO – 8x
SPÍŠE ANO – 6x
SPÍŠE NE – 4x



Smysl a styl výuky II.

VEDOU UČITELÉ S ŽÁKY V HODINÁCH DISKUSI?
PRAVIDELNĚ – 10 x
PŘÍLEŽITOSTNĚ – 7x
1 odpověď – pravidelně nebo příležitostně (dle 

předmětu a látky)

AKTIVIZAČNÍ FORMY VÝUKY POUŽÍVÁ:
8 učitelů PRAVIDELNĚ
8 učitelů PŘÍLEŽITOSTNĚ 
1 učitel PRAVIDELNĚ NEBO PŘÍLEŽITOSTNĚ
1 učitel ZŘÍDKA



Projektová výuka

SPOKOJENOST UČITELŮ SE ZAŘAZENÍM PROJEKTOVÝCH DNŮ: 
2,2

 Studenti si mohou sami volit aktivitu, učitele také nic 
nesvazuje; mohu spolupracovat s kolegy i mimo svůj obor; 
více poznám studenty a jejich zájmy; mohlo by jich být v 
průběhu roku více…

 Někdy se jedná jen o soubor úloh a studenti nemají sami 
možnost něco tvořit a vymýšlet; ne vždy se studenti 
dostanou tam, kam se napsali; je třeba promyslet více 
koncept, aby se projekty nezaměňovaly s výletem nebo 
exkurzí; ne v červnu – učitelé jsou unavení!; měly by se 
více vázat k výuce, někdy si na nich studenti jen hrají...



Děkujeme všem učitelům za 
vyplnění dotazníků a uvedené 

návrhy na zlepšení!


