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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Otázky polostrukturovaného rozhovoru – vedení škol  

 Mohl/a byste mi popsat důvod vzniku Ligy komunitních škol? Jaké jsou cíle tohoto 

spolku?  

 Jaká je spolupráce mezi školami, jež jsou zapojené do Ligy komunitních škol? Jak byste 

vyhodnotil/a spolupráci se spolkem Liga komunitních škol a se školami, které jsou do 

tohoto spolku zapojené?  

 Je něco, co by vám v rámci spolupráce se školami zapojenými v Lize komunitních škol 

chybělo?  

 Jaká je skladba žáků na Vaší škole? Dojíždí k Vám žáci i z jiných městských částí? A 

jaké je procento žáků, kteří takto dojíždí?  

 Myslíte, že na konci 9. třídy mají žáci studující na Vaší škole adekvátní vzdělání? 

Sledujete, jak jsou Vaši žáci úspěšní na SŠ? 

 Je něco, co by Vaše škola potřebovala? 

 Spolupracujete s nějakými školami ve Vašem okolí? Inspirujete se někdy ze zahraničí? 

Jste s někým ze zahraničí v kontaktu? 

 V jakém smyslu je Vaše škola komunitní? 

 Jak probíhá inkluzivní vzdělávání na Vaší škole? 

 Považujete inkluzi na Vaší škole za úspěšnou? 

 Jakým způsobem si ověřujete, zdali je inkluze na Vaší škole úspěšná? Jaký je hlavní 

důvod neúspěšnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Otázky polostrukturovaného rozhovoru – absolventi ZŠ Grafická 

 Základní údaje. (Rok narození, místo bydliště při studiu na ZŠ, počet let studia na ZŠ 

Grafická, rok ukončení ZŠ.) 

 Proč jsi chodila na ZŠ Grafická? (Např. spádová škola, sourozenci.) 

 Jaká byla atmosféra ve třídě a ve škole? (Chování spolužáků, zájem učitelů, přestávky 

a volný čas.) 

 Jaké nároky na tebe byly kladeny ze strany učitelů? 

 Měla jsi podporu u svých učitelů nebo u nějakého pracovníka? (Mohla sis popovídat o 

svých problémech?) 

 Byl v té době někdo, kdo tě hodně ovlivnil/změnil? (Nějaký učitel, příbuzný, kamarád, 

někdo jiný.) 

 Myslíš, že tě škola připravila na a) další vzdělávání na střední škole? (Dostatek 

vědomostí.) b) na život? (Kompetence, např. umět si něco zařídit.) 

 Je něco, co ti opravdu chybělo? 

 Kam ses hlásila na SŠ a proč? Co bylo podmínkou k přijetí? Studuješ stále tuto školu? 

Jsi tam spokojená?  

 Jaký byl převážně tvůj prospěch na ZŠ?  

 Jaký byl postoj spolužáků ke škole?  

 Jak jsou na tom tvoji spolužáci? (Kolik se jich dostalo na SŠ?) 

 Jaké máš plány do budoucna? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3: Tabulka 1–3 s údaji o počtu tříd a žáků, úspěšnosti v příjímacím řízení na 

jednotlivých školách. 

Tabulka 1: ZŠ Cimburkova 

Školní rok 
2012/2013 

(stav k 30. 6. 2013) 

2013/2014  

(stav k 30. 6. 2014) 

Počet tříd 12 11+1 

z toho počet speciálních tříd  7 + 2 ZvŠ*  7 + 2 ZvŠ*  

Počet žáků 180 168 + 18 

z toho počet žáků ve 

speciálních třídách 
108 + 16 ZvŠ*  130 + 16 ZvŠ*  

Odchod žáků z deváté třídy neuvedeno 20 

Počet přijatých celkem neuvedeno 17 

SŠ s maturitní zkouškou neuvedeno 3 

SOU neuvedeno 14 

 
Zdroj: Výroční zpráva 2013 

ZŠ Cimburkova 

Zdroj: Výroční zpráva 2014 

ZŠ Cimburkova  

* ZvŠ = speciální, kde se učí podle přílohy ŠVP pro žáky s LMP 

 

Tabulka 2: ZŠ 28. října 

ZŠ 28. října 
2011/2012  

(stav k 30. 6. 2012) 

2012/2013  

(stav k 30. 6. 2013) 

2013/2014  

(stav k 30. 6. 2014) 

Počet tříd 17 17 16 

z toho počet 

speciálních tříd  
0 0 0 

Počet žáků 303 + 54 302 + 49 291 + 43 

z toho počet žáků ve 

speciálních třídách 
0 0 0 

Počet vycházejících 

žáků (včetně nižších 

ročníků) 

26 37 28 

Počet přijatých 

celkem 
13 16 Neuvedeno 

SŠ s maturitní 

zkouškou 
2 3 5* 

SOU 11 13 7* 

* počet podaných 

přihlášek Zdroj: Výroční zpráva 

2012 ZŠ 28. října 

Zdroj: Výroční zpráva 

2013 ZŠ 28. října 

Zdroj: Výroční zpráva 

2014 ZŠ 28. října  

 

 

 

 

 



Tabulka 3: ZŠ Grafická 

Školní rok 
2011/2012  

(stav k 30. 6. 2012) 

2012/2013  

(stav k 30. 6. 2013) 

2013/2014  

(stav k 30. 6. 2014) 

Počet tříd 9 9 8 

z toho počet 

speciálních tříd  
2 2 0 

Počet žáků 119 105 124 

z toho počet žáků ve 

speciálních třídách 
25 16 0 

z toho počet žáků ve 

třídách s rozšířenou 

výukou estetické 

výchovy 

69 53 55 

 Počet žáků, kteří 

ukončili povinnou 

školní docházku a 

odešli ze školy  

18 18 6 

Počet přijatých 

celkem 
17 13 6 

SŠ s maturitní 

zkouškou 
3 3 1 

SOU 14 10 5 

 
Zdroj: Výroční zpráva 

2012 ZŠ Grafická 

Zdroj: Výroční zpráva 

2013 ZŠ Grafická 

Zdroj: Výroční zpráva 

2014 ZŠ Grafická  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4: Tabulka s informacemi o absolventech ZŠ Grafická 

 Respondent 
Počet 

let* 

Rok 

ukončení 

ZŠ  

Spádová 

oblast*  
Prospěch* Střední škola Aktuálně 

1 4 2012 Ano 
Průměr do 

1,8 

Neúspěšně studovala 2 školy. Na každé byla 

max. rok. 
Pokladní 

2 4,5 2012 Ne 
Vysoké 

absence 
Třetím rokem na SOU, obor Aranžér. Student 

3 9 2012 Ano 
Vysoké 

absence 
Žádná SŠ. Pokladní 

4 9 2010 Ano 
Průměr do 

1,6 
VOŠ sociálně právní. Student 

5 9 2011 Ne 
Průměr do 

1,8 

Neúspěšně studovala 2 školy, nyní je na SOU, 

obor Cukrář. 
Student 

* na ZŠ Grafická                 Zdroj: Osobní rozhovory s respondenty, 2014 

 


