
Zpracování dotazníku Škola a já firmy Kalibro 

Dotazník pro rodiče studentů, jaro 2008  

V dubnu až květnu 2008 vyplnilo 151 rodičů studentů gymnázia Botičská dotazník, ve kterém hodnotili naší školu. Výsledky 

dotazníků jsme porovnávali s odpověďmi rodičů 52 vyšších gymnázií, které zveřejňuje firma Kalibro 

(http://brozury.sweb.cz/BrozZd08.pdf). 

Nejlépe byly našimi rodiči hodnoceny oblasti celkové spokojenosti se školou a váhy slova rodičů, kde jsme se umístili v 2. desetině 

souboru vyšších gymnázií. Naopak nejhůře rodiče hodnotí zázemí a jídelnu. 

V tabulce jsou uvedené výsledky v naší škole (levý sloupec)a celkové výsledky firmy firmy Kalibro ( pravý sloupec). 

Gymnázium Botičská – výsledky rodičovského dotazníku 
Pod čísly 1 až 5 je uvedeno procento odpovědí (1= určitě, 2=spíše, 3 = 
napůl, 4 spíše ne, 5 určitě ne) 
Úsp je průměrná úspěšnost 

Kalibro - souhrnné výsledky rodičovského dotazníku 
za období 2004/05 až 2007/08 
U horní tabulky uvedena četnost v % u vyšších gymnázií 
U spodní tabulky uvedeny decily úspěšnosti (%) 

 

 

Průměr za 3 otázky na celkovou spokojenost se školou nás řadí do 
2. desetiny vyšších gymnázií, což je velmi dobrý výsledek.  
Nadprůměrný je vzhledem k vyšším gymnáziím výsledek u 
spokojenosti s prostředím i s výukou, horší výsledek než je průměr 
jsme dosáhli u otázky, zda by rodiče doporučili naší školu svým 
přátelům. 

 



 
 

 

 

 
Oblast výchovy a vzdělávání hodnotili rodiče našich studentů 
v průměru kladně a nadprůměrně, tak že jsme ve 3. desetině 
v kategorii vyšších gymnázií.  
Nejhorší výsledky jsme dosáhli v hodnocení výuky cizích jazyků a ve 
výuce zbytečností v společenskovědných předmětech. Vzhledem 
k ostatním gymnáziím hodnotí hůře také výuku mateřského jazyka, 
nabídku volitelných předmětů, učení jak žije svobodný a zodpovědný 
člověk i rozvíjení komunikace. 
Nejlépe rodiče hodnotili to, že naše škola učí studenty učit se a 
přípravu na další vzdělávání. 
 

 



 

 

 

Celkově oblast vztahů hodnotili rodiče tak, že průměrná odpověď je 
v 3. desetině škol. Mezi jednotlivými odpověďmi nejsou velké rozdíly a 
všechny odpovědi jsoumírně pod průměrnou odpovědí. 

 

 

 

Spolupráci se školou a váhu slova hodnotí rodiče v 2. desetině škol. 
Velmi pozitivní je odpověď na oblast informování o dění ve škole a o 
informacích o prospěchu a chování i o zájmu vedení o názory rodičů. 
Nejhorší je spokojenost s pravidly, která ve škole platí a týkají se 
rodičů. 

 



 

 

Zázemí rodiče hodnotí negativně, tak, že jsme až v 9. desetině škol. 
Výsledek je ale výrazně zkreslen otázkou na spokojenost s družinou, 
výsledek bez této otázky by byl mnohem lepší. Rodiče však velmi 
negativně hodnotili školní jídelnu v Podskalské, která ovšem nespadá 
pod naší školu. 

 
 


