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Zápis z pracovních skupin 

Rozhovory se žáky ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program:  

1) Zahájení. 

2) Rozhovory se žáky ZŠ na téma výuka neformální a zájmové vzdělávání a klima ve škole. 

3) Ukončení. 

 

Účastníci: 

Žáci 1. a 2. stupně ze ZŠ Masarykovy (Broumov); ZŠ Hradební (Broumov); ZŠ Kladské (Broumov) a ZŠ 

a MŠ Jetřichov. 

 

Identifikace 

Datum schůzky 17. 6. 2016 

Čas zahájení jednání 8:00 

Místo konání  

ZŠ Masarykova, Komenského 312, 550 01 Broumov;  
ZŠ Kladská, Kladská 164, 550 01 Broumov; 
ZŠ a MŠ Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3. 
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Začátek pracovních skupin v 8:10. 

1. Otázky. 

Výuka: 

• Jaké předměty vás baví a proč? 

• Jaké předměty vás nebaví a proč? 

• Co byste chtěli v tomto ohledu změnit? 

Neformální a zájmové vzdělávání: 

• Na jaké kroužky chodíte a co se vám na nich líbí/nelíbí? 

• Na jaké kroužky byste rádi chodili a proč? 

• Co vám tu chybí? 

Klima ve školách: 

• Co se vám na vaší škole líbí? Co vás baví? 

• Co se vám na škole nelíbí a proč? 

• Co byste ve škole rádi změnili? 

 

2. Výsledky pracovních skupin. 

Výuka:  

• Oblíbené předměty a důvody: 

o předměty, které jsou méně formální (např. tělocvik, výtvarná výchova, hudební 

výchova apod. - předměty, kde se něco vytváří), 

o předměty, na které vyučuje oblíbená paní učitelka/učitel, 

o předměty, kde se řeší zábavné úlohy (např. matematika), 

o předměty, kde se učí také formou poznávání (např. lidského těla, historie formou 

výletů apod.) 

• Neoblíbené předměty a důvody: 

o předměty, které jsou stereotypní a založené pouze na opisování informací z tabule, 

o předměty, ve kterých se žáci nudí (např. čtení, informatika založená pouze na teorii), 

o předměty s paní učitelkou/učitelem, kteří neumí zaujmout, nemají ve třídě respekt, 

jsou nespravedliví, 

o předměty, ve kterých se vůbec nevyučuje prakticky, ač by to bylo možné (např. 

formou výletů, projektových dní, ukázek pokusů apod.), 

o předměty, ve kterých se učitel žákům nevěnuje (např. převážně pouští filmy) nebo se 

nevěnuje látce. 

• Návrhy na zlepšení výuky: 

o Učit se více formou poznávání (např. učit se během přírodovědy rostliny venku, ne 

z učebnic), 

o obecně přesouvat výuku více ven, do přírody, 

o provádět pokusy v předmětech jako je fyzika nebo chemie, 

o nemít výuku pouze formou opisování informací z tabule a pak testu, mít pestřejší 

výuku, 
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o neučit se látku často pouze zpaměti, 

o učit se více formou her, úkolů, 

o větší zapojení žáků do výuky, ne pouze sedět a poslouchat, dívat se na dokumenty, 

o přesouvat výuku více do praxe (např. návštěva firem, práce na projektech, výuka 

informatiky jinak než jen teorie bez přístupu na internet), 

o větší spolupráce mezi školami (např. sportovní dny), 

o během tělocviku hrát více her, ne pouze běhat, častější plavání, zapojení všech žáků 

do sportovních dní, ne pouze těch nejlepších. 

Neformální a zájmové vzdělávání: 

• Navštěvované kroužky: 

o umělecké kroužky – klavír, flétna, kytara, housle, flétna, orchestr, zpěv, bubny, hip-

hop, keramika, balet, 

o sportovní kroužky – florbal, fotbal, zumba, box, orientační běh, kroužek hasičů (na 

vesnici), 

o ostatní - počítače, skauti, knihovna, náboženství. 

• Kroužky, které by děti rády navštěvovaly: 

o umělecké kroužky – kytara, trubka, bubny, harfa, návrhářství a šití, dramatický 

kroužek, 

o sportovní kroužky – plavání, box, basketbal, fotbal, atletika, bruslení, taneční kroužek, 

romské tance, hokej, trampolíny, tenis, badminton, airsoft, paintball, horolezecký 

kroužek, lyžování, skateboard, bmx triky, gymnastika pro žáky 2. stupně,  

o ostatní – koně, kroužek vaření, policejní, záchranářský kroužek, technický kroužek 

(letadla na ovládání, robotika, Merkur, modelářství), hvězdářský kroužek, jazykové 

kroužky, truhlářství, dopravní hřiště.  

• Překážky v navštěvování kroužků: 

o dojíždění, vzdálenost, 

o nekvalitní vyučující, 

o chybějící nabídka některých kroužků (menší výběr pro žáky 2. stupně než pro žáky 

1. stupně), 

o povinné navštěvování orchestru při výuce v ZUŠ. 

• Další nápady na zlepšení situace mladých: 

o doučovací SOS, 

o kavárna pro mladší, 

o venkovní prostory pro mladé (bezdomovci v parku) – „místo, kam si sednout“, 

o chybějící obchodní centrum, 

o chybějící výběr ze středních škol. 

Klima ve škole: 

• Klady školy: 

o výlety, exkurze, zájezdy, 

o logická olympiáda, školní soutěže, 

o některé učitelky/učitelé. 
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• Zápory školy: 

o některé učitelky/učitelé-přísnost, neschopnost zjednat pořádek ve třídách, špatné 

vysvětlování látky, 

o chybějící bufet, 

o nezajímavý způsob výuky, 

o zázemí školy-sociální zařízení. 

• Návrhy na zlepšení: 

o hravější hodiny-interaktivní tabule, neučit se látku pouze nazpaměť, 

o více mezi sebou spolupracovat (na úrovni školy), 

o větší spolupráce škol, 

o chodit častěji ven-procházky, lesy, farmy, 

o mít větší možnost rozhodovat o chodu školy a o výuce-žákovský parlament, 

o větší šatny, 

o jiné upořádání lavic, např. do „U“, 

o povolení používání ICT o přestávkách, 

o projektové dny-spolupráce napříč školou. 

 

Konec pracovních skupin v 12:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Broumově dne 11. 7. 2016 

Zápis vyhotovila: Ing. Michaela Machková 


