
 

Příloha č. 1 

Rozhovor s ředitelem školy 

1) Jaké formy žákovské participace se na Vaší škole odehrávají?  

Na této škole probíhá žákovská participace v rámci třídnických hodin, přímé 

komunikace pedagogů s žáky a prostřednictvím žákovské samosprávy. Snažím se 

i  o  žákovskou participaci prostřednictvím mého jednání s žáky v každodenním životě 

školy. 

2) Jak dlouho pracuje na Vaší škole žákovská samospráva? 

19 let jsem na této škole pracoval, jako řadový pedagog a po celou dobu zde žákovská 

samospráva byla ustanovena a svým způsobem vykonávala svou činnost. 

3) Z jakých důvodů byla založena? 

Za vedení školy bývalou paní ředitelkou žákovská samospráva této školy měla velmi 

zvláštní činnost. Paní ředitelka několikrát do roka vyzvala členy žákovské samosprávy 

k  setkání za zavřenými dveřmi. Byli zpovídáni o působení učitelů a dotazováni na 

jejich pedagogickou práci. Výstupem této činnosti žákovské samosprávy bylo pak velmi 

kritické hodnocení paní ředitelky nás pedagogů na pedagogické radě, kdy jednotlivé 

pedagogy velmi necitlivě hodnotila a postihovala pouze na základě názorů žáku, které 

vyslechla za uzavřenými dveřmi ředitelny. Na nás pedagogy to působilo velmi 

negativně a vnímali jsme činnost žákovské samosprávy, jako donášení pomluv žáků 

na  nás učitele, bez možnosti se vyjádřit.  Před 4 lety jsem nastoupil do funkce ředitele. 

Rozhodl jsem se ukončit tuto činnost žákovské samosprávy. Žákovskou participaci jsem 

podporoval v rámci třídnických hodin a pravidelně je navštěvoval, v rámci svých 

možností, ve všech ročnících. Po 3 letech jsem však došel k názoru, že má pracovní 

náplň mi nedovoluje se účastnit této žákovské participace tak, jak je zapotřebí. 

Začátkem letošního školního roku 2015/2016 jsem tedy opět obnovil činnost žákovské 

samosprávy. 



 

 

4) Co je hlavním smyslem činnosti žákovské samosprávy na Vaší škole? 

Hlavním smyslem jsou otevřená jednání mezi žáky a vedením školy. Jde o navázání 

komunikace mezi žáky a vedením školy, kdy nám jde o zjištění potřeb a přání žáků 

v rámci dění v naší škole. Naopak se snažíme touto cestou působit na všechny žáky 

v případě různých upozornění a připravovaných projektů. Již dnes máme pozitivní 

zkušenosti s lepším respektováním různých opatření, pokud je předáno s úst členů 

žákovské samosprávy ostatním žákům. Také v případě vysvětlení jakýchkoli rozhodnutí 

nebo v přípravě projektů se žákovská participace pomalu osvědčuje. 

5) Co vše je obsahem jednání školní žákovské samosprávy? 

Vzhledem k tomu, že to dnes byla teprve 2. schůzka žákovské samosprávy, nebyl zatím 

obsah jednání nijak rozsáhlý. V obou případech se jednalo organizační záležitosti chodu 

školy, řešení problémů žáků s pedagogy a naopak, prevence vandalství a násilí ve škole, 

účast na školních akcích a projektech školy a záležitosti týkající se maturitního plesu.  

6) Jakou úlohu zastáváte v činnosti žákovské samosprávy? 

V činnosti žákovské samosprávě zastávám úlohu partnera v diskuzi o předložených 

tématech. Snažím se vysvětlit mnohá rozhodnutí a závěry vedení školy. Upozorňuji 

členy samosprávy na různá opatření, která jim zdůvodňuji. Předkládám jim návrhy 

k možnosti účastnit se na akcích a projektech školy, které jsou plánovány na daný školní 

rok. V případě jejich potřeb se snažím o vyřešení jejich žádostí. Odpovídám 

na  položené dotazy žáků. Podporuji je v organizaci různorodých aktivit v rámci naší 

školy, kdy jsem více méně poradcem. Členové žákovské samosprávy mě spravují 

o  směru a fázi těchto aktivit a jejich spolupráci s ostatními pedagogy. V neposlední 

řadě pozitivně hodnotím jejich činnost a působení na ostatní žáky naší školy. 

7) Jak často, kdy a kde se scházíte s žákovskou samosprávou? 

Žákovská samospráva se schází 1 x za dva měsíce o velké přestávce zde v ředitelně naší 

školy. 



 

 

8) Je ustanovena pozice koordinátora z řad pedagogů? 

Pozice koordinátora žákovská samospráva nemá. Abych řekl pravdu, o této pozici jsem 

neuvažoval. Na této škole je pár pedagogů, kteří pracují nad rámec svých povinností. 

Ty  však mají nadmíru jiných aktivit a svůj čas ve škole díky nim tráví do pozdních 

hodin. Nemají tedy již prostor k tomu, aby se mohly věnovat funkci koordinátora 

žákovské samosprávy. Pak jsou zde učitelé, kteří za finanční odměnu jsou ochotni se 

podílet na různých projektech a aktivitách školy mimo klasického vzdělávání. Bohužel 

nedisponuji žádnými finančními prostředky, abych tuto pozici mohl jakkoli ohodnotit. 

V neposlední řadě je zde skupina pedagogů, kteří nejsou ochotni dělat jakoukoli práci 

navíc. Jedním z důvodů je jejich velmi nízké finanční ohodnocení práce učitele 

bez  osobního příplatku. Všichni naši pedagogové pracují za holý plat bez jakýchkoli 

příplatků. Jejich práce je pro ně natolik náročná, že nemalá část pedagogického sboru 

není ochotná vykazovat činnosti navíc dobrovolně, bez finančního ohodnocení. 

9) Jaká jsou stanovená pravidla v činnosti žákovské samosprávy? 

Pokud je mi známo, žákovská samospráva žádná stanovená pravidla nemá. 1 x za dva 

měsíce je schůzka této samosprávy se mnou, jako zástupcem vedení školy. Na začátku 

sepíšeme prezenci účastníků. Po té předkládám svá témata k projednání a následně jsou 

vyzváni členové žákovské samosprávy k prezentaci svých dotazů, názorů a návrhů. 

V rámci diskuze projednáme předložená témata. Závěry z této schůzky jsou mnou 

zaznamenány formou zprávy z jednání žákovské samosprávy s vedením školy. Zde se 

můžete podívat, jakou formou tuto dokumentaci vedu a ukládám (záznam z jednání – 

bodově zaznamenána témata a závěry, ke kterým se dospělo v rámci diskuse, přiložena 

prezence účastníků). 

10)  Jakým způsobem jsou získávány podněty pro činnost žákovské 

samosprávy?  

Z každé třídy jsou voleni 2 zástupci do žákovské samosprávy. Vesměs se však těchto 

jednání účastní 1 zástupce, který prezentuje dotazy, názory a návrhy své třídy.  



 

Tyto podklady jsou výstupem, jak třídnických hodin, tak i aktuálních záležitostí, které 

žáci řeší v průběhu pravidelné školní docházky. 

11) Kolik % návrhů žákovské samosprávy je realizováno? 

Vzhledem k tomu, že proběhla teprve 2. schůzka žákovské samosprávy s vedením 

školy, nelze určit procentuální úspěšnost. Zatím jsme ve vztahu, kdy vzniká koncepce 

jednání. Žáci se teprve seznamují s možnostmi prezentace svých názorů a podnětů. Jak 

jsem se již zmínil, tématy našeho jednání jsou vesměs dotazy a názory žáků 

na  organizaci chodu školy nebo o aktivitách školy, na kterých se sice podílejí, ale jsou 

jim z větší části organizačně zajištěny. K těmto jejich potřebám a názorům přihlížíme 

a  snažíme se o oboustranný kompromis. Pokud však nelze žákům vyjít vstříc, 

vysvětlím důvody, které tomu brání. Hledáme tedy společnou řeč, což se z mého 

pohledu daří. Díky otevřené komunikaci pracujeme na vzájemném respektu a co 

nejefektivnější spolupráci. Jsme však na začátku, kdy jsem zatím nezaznamenal jejich 

iniciativu v případě snahy o organizační změny chodu školy nebo jimi iniciované 

aktivity, které by chtěli pořádat a které jim na naší škole chybí. 

12) Jaké jsou mantinely a meze činnosti žákovské samosprávy? 

Mantinely činnosti žákovská samospráva nemá. Snad jen výběrem témat k projednání 

s žákovskou samosprávou. Samozřejmě se věnujeme i tématům, které předloží sami 

členové samosprávy. Zde se volba témat všech zúčastněných stran shoduje.  

13) Disponuje žákovská samospráva vlastními financemi, pokud ano, odkud je 

získává? 

Ne bohužel žádnými financemi nedisponuje. 

14) Jaký je zájem žáků, z vašeho pohledu, podílet se na rozhodování o životě 

školy? 

Je to velmi obdobné, jako u pedagogů. Jsou zde žáci, kteří mají zájem podílet se 

na  životě školy, spolupracovat a vyjadřovat své názory. Pak jsou zde žáci, kteří tento 

zájem nemají.  



 

Kromě žákovské samosprávy, se kterou spolupracuji, se na mě individuálně obracejí 

žáci s prosbou, nápadem a názorem ve školních záležitostech. V takových případech 

se  snažím dát prostor pro vyjádření a adekvátně s respektem reagovat. Jsem tedy 

přístupen nejen jednání skupině žáků, ale také jednotlivcům. Globálně tedy hodnotím 

zájem o život školy ze strany žáků tak na 50%. 

15) Jaký je zájem pedagogů podílet se na žákovské participaci? 

Jak jsem se již zmínil, jsou zde pedagogové, kteří jsou ochotni pracovat a pracují 

nad  rámec svých povinností, ale nemají již čas a prostor. Pak ti, kteří budou takto 

aktivní pouze za finanční odměnu a ti, kteří již nejsou ochotni dělat jakoukoli práci 

navíc. Myslím si však, že většina pedagogů jsou přístupni žákovské participaci v rámci 

svých tříd a v přímé komunikaci s žáky. 

16) Jakým způsobem motivujete žáky a pedagogy k žákovské participaci 

na  vaší škole? 

Samozřejmě žáky motivuji a to ústní pochvalou. Právě v této době budujeme výstavní 

vitrínu, kde chceme prezentovat uznání, pochvaly a poděkování všem žákům, kteří 

se  jakýmkoli způsobem podílejí na dobré reprezentaci školy a na lepší a efektivnější 

organizaci chodu školy. Pedagogy bohužel vždy v těchto záležitostech pouze požádám 

a  v případě jejich přispění k žákovské participaci na naší škole ústně ocením. Nemám 

k dispozici žádné finanční prostředky, kterými bych je mohl motivovat a ohodnotit. 

17) Jaká vidíte pozitiva a přínos žákovské participace na Vaší škole? 

Myslím si, že je možné díky žákovské participaci přispět k pozitivnímu klimatu v naší 

škole. Nastolení důvěry mezi žáky a pedagogy. Otevřenou komunikací zjistit 

a  adekvátně reagovat na potřeby a zájmy žáků. Vysvětlováním našich záměrů zvýšit 

pochopení mladé generace pro určité postupy a závěry. Iniciovat u dětí zodpovědnost 

a  chuť se podílet na aktivitách školy. Možností je také u nich vzbudit zájem, aby se 

nejen podílely na námi připravovaných akcích organizačně, ale také iniciativně hledaly 

cesty k novým aktivitám ve škole, které by je zajímaly. Jsme teprve na začátku a čeká 

nás dlouhá a nelehká cesta. 



 

 Avšak participační principy mohou přispět k pozitivnímu školnímu prostředí, kde žáci 

budou chtít být nejen součástí realizací rozličných témat, ale svým iniciativním 

přístupem zatraktivní toto prostředí a zefektivní samotný chod školy. 

18) Jaké cítíte omezení a překážky žákovské participace na Vaší škole 

Nad touto otázkou jsem nepřemýšlel. Jsme opravdu na začátku. Mohu jen říct, že jsou 

to zatím nedostatečné zkušenosti, nedostatek finančních prostředků. Možná přetrvává 

nedůvěra ještě z doby, kdy zde působila bývalá paní ředitelka a činnost žákovské 

samosprávy u nás pedagogů vzbuzovala pouze obavy. Musím však vyzdvihnout mou 

osobní překážku a tou je má velká vytíženost, kdy nadmíra povinností a spousta starostí 

s vedením školy mi brání, se této otázce žákovské participace věnovat tak, jak bych 

chtěl a bylo by zapotřebí. Z již zmíněných důvodů podpora pedagogů v této záležitosti 

také není dostatečná a motivační prostředky jsou spíše zanedbatelné. Moji prioritou je 

postarat se o bezproblémový chod školy, což je leckdy a právě v dnešní tak napjaté 

době velmi náročné. Spoluúčast mladé generace je pro mě výzvou a určitě se budu 

snažit prohlubovat a posunovat činnost žákovské participace v rámci možností.  

19) Podporuje Vás v činnosti žákovské participace Váš zřizovatel nebo MŠMT, 

pokud ano, tak jakou formou? 

Žákovská participace je určitě cestou, jak posunout úroveň školy, ale bohužel chybí 

nejen finance, ale také podpora našeho zřizovatele. Při kontrole naší činnosti 

a  administrativních záležitostí Česká školní inspekce se o činnost žákovské samosprávy 

nezajímala. Za dobu mého působení jsem nezaznamenal dotaz od našeho zřizovatele na 

žákovskou participaci. V podstatě mám pocit, nejen že nás nepodporují, ale ani se 

o  žákovskou participaci nezajímají. 

20) Existuje nějaké propojení a spolupráce s Krajskou radou dětí a mládeže? 

Samozřejmě jsem o této organizaci slyšel, ale žádná spolupráce a propojení s ní není. 

Zástupci naší školy však dochází do Městské rady dětí a mládeže. Paradoxem je, že 

město Karlovy Vary není naším zřizovatelem, ale názory našich žáků je zajímají a jsou 

ochotni s nimi spolupracovat, tak jako s žáky základních škol, které zřizují. 



 

21) Jaké máte vize do budoucnosti v žákovské participaci na Vaší škole? 

Žádné přesné cíle nemám. Budu se snažit o prosazování žákovské participace na naší 

škole v rámci svých možností. Chtěl bych samozřejmě co nejlépe uchopit činnost 

žákovské samosprávy, tak aby naše jednání měla pozitivní a efektivní výstupy. Jsem 

velmi zvědavý na závěry Vaší diplomové práce, které mi mohou napovědět, jakým 

směrem se v této záležitosti ubírat. 

22) Proč, podle Vašeho názoru, některé školy nezaložili žákovskou samosprávu 

a proč žákovská participace není jejich prioritou? 

Je to mnoho faktorů, které vedou k nezájmu o činnost žákovské samosprávy 

a  žákovskou participaci obecně. Tak jak jsem se již vyjádřil, je zde nadmíra povinností 

vedení školy, aby zachovalo bezproblémový chod školy. Pak je to zajisté málo 

motivačních prostředků, mezi které samozřejmě počítám finance. Určitá přetíženost, 

skepse a nezájem pedagogů tomu také napomáhají. Nelze se jim však divit, jelikož 

postavení profese učitele v dnešní společnosti v České republice je na velmi nízké 

úrovni. Tato nízká pozice je nejen z důvodu špatného finančního ohodnocení, ale také 

tím že si naše společnost neuvědomuje náročnost tohoto povolání. Dnešní školství 

zahrnuje naše učitele spoustou administrativní činností. Nedává jim potřebnou jistotu 

a  motivaci k vykonávání své práce. Co nový ministr školství, to nové reformy 

a  nařízení. Pedagogové jsou již unaveni a tak tak jim zbývají síly na samotné 

vzdělávání. Nemají však již zájem a chuť se navíc zabývat žákovskou participací, 

nemluvě o činnosti samosprávy. Myslím si, že na druhou stranu každý z nich v rámci 

svého přímého pedagogického působení více méně využívá participačních principů.  

Pak je tu také otázka samotné iniciativy žáků. Není v takové míře, aby dostatečně 

podporovala a rozvíjela žákovskou participaci na školách. Žáci sice mají jistý zájem 

ovlivňovat dění ve svých třídách, ale je velmi malé procento dětí, které se chtějí podílet 

na životě školy. Závěrem musím přiznat, že jistým důvodem je i málo zkušeností.  



 

Vzhledem k tomu, že náplň práce pedagoga na střední škole a vedení školy zaplňuje 

veškerý možný prostor a čas, motivační prostředky jsou nedostatečné, chybí chuť a 

možnost hledat inspiraci ve zkušenostech škol, kterým se otázku žákovské participace 

povedlo přivést do popředí zájmu školy. 

Rozhovor se členy žákovské samosprávy  

Na počátku rozhovoru jsem se členů žákovské samosprávy dotázala na to, jak rozumí 

pojmu participace. Z jejich odpovědí a odpovědí v následujících otázkách vyplynulo, že 

pojem participace je jim znám a s participačními principy se ve svém životě setkávají. 

1) Máte nějaké zkušenosti s participací i v jiných aktivitách než ve škole? 

Jestliže ano, tak kde? 

Člen žákovské samosprávy č. 1: „Ano mám, když nepočítám rodinu, tak ve sportu. 

Jsem předsedou našeho klubu a podílím se na jeho chodu.“ 

Z ostatních výpovědí žáků vyplývá, že se s participačními procesy setkávají obecně 

ve  své rodině a v různých zájmových aktivitách. 

2) Co nebo kdo Vás motivuje k činnosti v žákovské samosprávě? 

Člen žákovské samosprávy č. 1: „Rád bych nabyl nové zkušenosti.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 2: „Ostatní spolužáci ve třídě mě přemluvili a svým 

způsobem dali důvěru.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 3: „Určitá zvědavost, jak je možné ovlivnit život ve škole 

a jak takové jednání vypadá.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 4: „Uznání od ostatních spolužáků a možná také 

od  pedagogů.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 5: „Snaha o prosazení názorů a potřeb naší třídy.“ 



 

Ostatní členové žákovské samosprávy souhlasili s vyřčenými názory. 

3) Jak často, kdy a kde se schází žákovská samospráva, vyjma jednání 

s vedením školy. 

Člen žákovské samosprávy č. 6: „Žákovská samospráva se schází pouze na jednání 

s panem ředitelem jednou za dva měsíce o velké přestávce, v ředitelně školy.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 4: „Nemáme potřebu se sejít vyjma toto jednání. Každý 

z nás prezentuje názory svých tříd na společném jednání s vedením školy.“ 

Na těchto dvou výrocích se společně shodují všichni zúčastnění. 

4) Jakým způsobem a kdy sbíráte podklady k jednání žákovské samosprávy 

s vedením Vaší školy? 

Člen žákovské samosprávy č. 8: „V rámci školních přestávek nebo na třídních hodinách 

se s ostatními ve třídě domluvíme, na co se zeptám, upozorním a k čemu se vyjádřím.“ 

S touto odpovědí všichni souhlasí. 

5) Jakou roli hraje Váš třídní učitel/učitelka při tvorbě těchto podkladů? 

Cítíte podporu v této činnosti od vašeho třídního učitele/učitelky? 

Člen žákovské samosprávy č. 7: „Naše třídní učitelka nám pomáhá vybrat nejdůležitější 

témata k jednání.“ 

Všichni ostatní se jednohlasně shodli i s tím, že cítí podporu od svých třídních učitelů 

v možnostech prezentace svých názorů při jednání, jak v rámci třídy, tak v rámci 

žákovské samosprávy. 

Člen žákovské samosprávy č. 8: „Podporu určitě cítím, ale taky nátlak a snahu 

o  ovlivnění našich názorů. Mám pocit, že nás tlačí někam, kam nechceme. Naše paní 

třídní učitelka nás mnohokrát tlačila do rozhodnutí, která nám nevyhovovala. Bohužel 

se tak dělo, i když jsme se ohradili a upozornili jí, že jsou naše představy jiné.“ 



 

Pouze jedna žákyně se k tomuto vyjádření také přiklonila s tím, že má stejnou zkušenost 

ve své třídě se svojí třídní učitelkou. 

6) Cítíte podporu od ostatních pedagogů v možnostech vyjádřit svůj názor 

a  podílet se na chodu školy? 

Členové žákovské samosprávy svorně odpovídají, že cítí podporu od poloviny učitelů 

školy. 

7) Tato pedagogická podpora nějak souvisí s věkem učitelů nebo předmětem, 

který vyučují? 

Člen žákovské samosprávy č. 7: „Ne, rozhodně nesouvisí. Je to otázka osobních 

charakterů učitelů, kteří jsou ochotni nás podporovat a dát nám prostor k našim 

názorům a návrhům.“  

Člen žákovské samosprávy č. 1: „Tito učitelé s námi rádi diskutují a umí reagovat 

na  naše názory.“  

Člen žákovské samosprávy č. 4: „Na našem vztahu k nim je to znát, máme mezi sebou 

větší důvěru a rádi se na ně obracíme v případě potřeby.“ 

8) Myslíte si, že frekvence setkání školní žákovské samosprávy v její činnosti 

je dostatečná? 

Člen žákovské samosprávy č. 2: „Určitě ano, takto nám to stačí, samozřejmě pokud je 

nějaká výjimečná situace, máme možnost se na vedení školy obrátit i mimo naše 

setkání. Ale to je velmi ojedinělé.“ 

 Jednoznačná shoda všech odpovědí.  

9) Vyhovuje Vám zvolená doba setkání školní žákovské samosprávy? 

Člen žákovské samosprávy č. 7: „Ano, je to daleko lepší, než kdybychom ve škole 

museli zůstat po vyučování, kdy máme volno. Takto nám to všem vyhovuje.“ 



 

10) Jak jsou rozdělené funkce v žákovské samosprávě? 

Člen žákovské samosprávy č. 5: „Žádné funkce v žákovské samosprávě nemáme, každý 

tu prezentuje názory a žádosti své třídy.“ (Souhlas ostatních) 

11) Uvítali byste, aby činnost žákovské samosprávy metodicky vedl 

koordinátor? 

Člen žákovské samosprávy č. 8: „Ne, neradi bychom, aby nám do naší činnosti někdo, 

třeba z učitelů, zasahoval. Chceme si to řídit a rozhodovat sami.“  

12) Víte, jak takový koordinátor činnosti žákovské samosprávy pracuje? 

Jednohlasně – ne. (Následuje stručný výklad činnosti koordinátora žákovské 

samosprávy). Žáci se shodují na tom, že kdyby jim někdo pomohl, jak správně 

prezentovat své názory a návrhy, jak se navzájem podporovat, jak správně 

argumentovat, aby své návrhy prosadili, tak by tuto pozici koordinátora uvítali. Nechtějí 

však, aby s nimi dotyčný manipuloval a zasahoval do jejich potřeb a názorů. 

13) Cítíte dostatečnou podporu a motivaci vedení školy při činnosti školní 

žákovské samosprávy? 

V této otázce zúčastnění cítí podporu od vedení školy a od poloviny pedagogického 

sboru také. Chybí jim však uznání a ocenění této činnosti, kterou vykonávají.  

Člen žákovské samosprávy č. 3: „Mě třeba velmi chybí, že nikdo neohodnotí, to, že 

v žákovské samosprávě pracuji. Pan ředitel nás sice v rámci našeho jednání pochválí 

a  poděkuje, ale to je vše.“ 

14) Jaké ocenění si tedy představujete?  

Člen žákovské samosprávy č. 6: „Myslím si, že by bylo dobré někde na veřejném místě, 

vyvěsit úspěchy žáků, kteří něco dokázali pro školu. Prezentovat jejich práci. Pochválit 

je a poděkovat jim.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 2: „Pro ty, kteří jsou již ve 4. ročníku, je to asi již 

zbytečné. Mají jiné starosti, maturitu a výběr vysoké školy.  



 

Ale kdybych od 1. ročníku věděla, že pokud pro školu něco udělám, něčeho se budu 

účastnit a dostane se mi uznání, budu mít víc nadšení a chuť se podílet na životě školy.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 1: „S tím rozhodně souhlasím. Určitě by bylo víc lidí 

na  této škole, kteří by se o dění tady zajímali.“ 

Člen žákovské samosprávy č. 5: „Bylo by docela dobré, kdyby při organizaci 

jakéhokoli atraktivního výletu v rámci školy, jsme dostali možnost se zúčastnit 

přednostně za odměnu. My jsme jen dostali, jako ocenění mikinu, společně s žáky 

s nejlepším prospěchem.“ 

Veřejné ocenění a pozitivní ohodnocení činnosti žákovské samosprávy vyžaduje všech 

8 členů.  

15) Jaký je zájem žáků podílet se na životě Vaší třídy a na životě Vaší školy? 

Člen žákovské samosprávy č. 1: Na chodu naší třídy je to asi tak polovina třídy 

(tj.  50%) a na životě naší školy je to tak 2 až 3 žáci (tj. 10%).  

Ostatní souhlasí, pouze 2 žákyně upozorňují na to, že z jejich tříd jsou to jen oni sami. 

16) Jaká vidíte pozitiva a přínosy v činnosti žákovské samosprávy? 

Společně se shodují na pozitivním významu setkání žákovské samosprávy. S tím, že 

mají možnost se na něj připravit ve svých třídách, sepsat své podklady a v rámci jednání 

je s vedením prodiskutovat. Vidí v tom velký přínos, protože nemusí jednotlivě 

a  vícekrát s vedením jednat. Zajímají je také názory ostatních tříd k probíraným 

tématům a navzájem se inspirují a podporují. 

17) Jaká vidíte omezení žákovské participace na Vaší škole?  

Členové žákovské samosprávy v této otázce vidí omezení žákovské participace v malé 

iniciativě žáků podílet se nejen na dění ve škole, ale také často velmi nízký zájem 

podílet se na životě třídy.  

  



 

V rámci tohoto uskupení se shodují na tom, že tomu napomáhá velmi malá motivace 

z řad pedagogů a vedení školy, ve smyslu jakéhokoli ohodnocení snahy projevovat své 

názory a podílet se na životě třídy a školy. Z jejich pohledu k  překážkám žákovské 

participace řadí také pouze částečnou podporu pedagogického sboru v možnostech 

aktivně se na životě školy podílet.  

18) Čeho byste chtěli díky svému členství v žákovské samosprávě dosáhnout?  

Společně se shodují v těchto cílech činnosti žákovské participace: 

 Zlepšení komunikace mezi žáky a pedagogy 

 Prosadit zájmy žáků 

 Prezentovat názory své třídy 

 Upozorňovat na nevhodné chování pedagogů 

 Navrhovat a organizovat nové projekty a akce školy 

 Spoluorganizovat a vylepšovat stávající aktivity školy 

 Upozorňovat na nevhodné chování žáků (násilí, drogy, šikana, 

vandalství, …) 

U posledního tématu jsou však skeptičtí v možnostech řešení. Nechtějí být vnímáni 

od  ostatních, jako někdo, kdo donáší. Nejsou si jisti, jak by se toto téma dalo vyřešit, 

aby spolužáky ochránili, ale při tom neztratili svou pozici ve škole. 

19) Jaké máte plány v činnosti žákovské samosprávy na tento školní rok? 

V odpovědích na tuto otázku se nejčastěji objevovaly tyto návrhy: 

 Snaha o prosazení více exkurzí a tematických výjezdů do ČR a zahraničí 

 Prosazení výuky cizích jazyků rodilými mluvčími 

 Zakoupení nových šatních skříněk do školy 

 Zásobení školního bufetu kvalitnějším a zdravějším jídlem 



 

20) Myslíte si, že žáci mohou opravdu ovlivnit dění ve Vaší škole? 

Na tuto otázku všichni zúčastnění odpovídají: „Z části“. 

21) Z jakých důvodů mohou žáci ovlivnit dění ve Vaší škole pouze z části? 

Člen žákovské samosprávy č. 2: „Možná kdyby se více žáků zajímalo o dění ve škole 

a  bylo více názorů a návrhů k různým aktivitám, projektům a opatřením, pak bychom 

měli šanci víc ovlivnit dění v naší škole. 

Člen žákovské samosprávy č. 4: „Mnohdy nevíme, jak nejlépe argumentovat, když 

chceme prosadit náš názor nebo návrh“. 

Člen žákovské samosprávy č. 7: „Určitým důvodem je i malá pomoc učitelů“. 

Z ostatních odpovědí je zřejmé, že sice mají dost prostoru k vyjádření svých názorů 

a  návrhů, ale neumí se dostatečně navzájem podpořit a argumentovat v jejich prosazení. 

22) Co by bylo zapotřebí zlepšit v činnosti žákovské samosprávy? 

Při položení této otázky zavládlo rozpačité ticho a žáci nevěděli, co mají odpovědět. 

Pouze jedna žákyně namítla zlepšit argumentaci názorů a návrhů žákovské samosprávy. 

23) Stručně zhodnoťte dosavadní činnost žákovské samosprávy (úspěchy, 

nezdary). 

Člen žákovské samosprávy č. 1: „Úspěchem je, že dnes máme větší přehled o tom, 

co  škola plánuje a že nám touto formou vedení lépe vysvětlí svá rozhodnutí. 

Člen žákovské samosprávy č. 3: „ Já vidím úspěch v tom, že se vždy s vedením 

domluvíme daleko jednodušeji na organizaci jakýchkoli školních aktivit a prosazujeme 

svoje nápady i myšlenky.  

Člen žákovské samosprávy č. 4: „Nejen s vedením, ale také mezi sebou“. 



 

Člen žákovské samosprávy č. 6: „Neúspěchem bylo, že se nám nepodařilo prosadit 

zrušení zákazu nošení horkých nápojů z automatu do tříd. Dodnes vlastně tomuto 

zákazu moc nerozumíme. To, že nosíme, termo hrnečky a malé termosky s horkými 

nápoji nikdo neřeší. Také s nimi manipulujeme a otevíráme je. Ale kelímek z automatu 

s horkým nápojem do třídy brát nemůžeme. 

24) Jak a kde prezentujete výsledky jednání žákovské samosprávy s vedením 

školy. 

Z odpovědí členů žákovské samosprávy vyplývá, že tyto výsledky prezentují osobně 

ve  svých třídách. Nikde je nevyvěšují, ani neprezentují na webových stránkách. Pouze 

pan ředitel dělá záznam tohoto jednání, který ukládá k ostatním dokumentům školy. 



 

Rozhovor s třídními učiteli  

1) Jak často se scházíte se svými žáky ohledně řešení třídního a školního 

života? 

Odpověď pedagoga A: „vzhledem k tomu, že ve své třídě vyučuji dva předměty, jsem 

s žáky v častém kontaktu. Je to velmi pozitivní právě proto, že mohu s žáky řešit 

potřebná témata bez ohledu na třídní hodiny. Často za nimi docházím i během 

přestávek, kdy společně diskutujeme o tom co je zapotřebí. Třídní hodiny máme tedy 

jednou za měsíc. S aktuálními problémy nečekáme na třídní hodiny, ale řešíme je 

za  pochodu.“ 

Odpověď pedagoga C: „za žáky docházím dle aktuálních problémů nebo potřeby řešit 

nastalé situace. Samozřejmě využívám třídní hodiny, ale častěji za nimi dojdu v rámci 

přestávek mezi vyučováním nebo to co potřebuji, proberu před výukou, kterou u nich 

mám. Oni sami vědí, že když potřebují, mohou za mnou kdykoli přijít a já se jim věnuji. 

Na termínu třídních hodin se společně domluvíme. Je to však velmi problematické 

se  shodnout, protože 90% z nich dojíždí a nemohou přijet před vyučováním a po škole 

již spěchají na autobus.“ 

Odpověď pedagoga B: „nemám jasně naplánována naše setkání, ale asi tak jednou 

za  pět týdnů. Reaguji na aktuální potřeby. V případě potřeby, když se jedná o velmi 

aktuální problém, který je třeba řešit okamžitě, tak za nimi docházím o přestávce nebo 

využiji svou výuku, kterou u nich mám. Pokud jsou to témata, která potřebují delší 

jednání a je jich více najednou, svolám třídnickou hodinu. Snažím se reagovat dle jejich 

potřeb a potřeb školy.“ 

Odpověď pedagoga D: „ za žáky docházím pravidelně dle potřeb jak ze strany žáků, tak 

z mé strany a vedení školy. V této třídě vyučuji dva předměty, náš kontakt je tedy velmi 

častý. Ale pokud s nimi potřebuji vyřešit více věcí nebo záležitosti vyžadující delší čas, 

svolám třídnickou hodinu. Nemohu říci, že ji máme v nějakém pravidelném sledu, 

záleží na okolnostech. Někdy je to jednou za dva měsíce a je období, že se setkáváme 

jednou za tři týdny. Jako je to v tomto čase, kdy společně řešíme problematiku maturit.“ 



 

2) Jaká témata nejčastěji řešíte v rámci těchto setkání? 

Odpověď pedagoga A: „ tato třída je bezproblémová a není potřeba řešit velké 

kázeňské přestupky. Většinou společně probíráme připravované aktivity, kterých by 

se  měli zúčastnit. Oni sami moc aktivní nejsou. Jsou ojedinělé případy, kdy ode mě 

potřebují poradit v případě výuky nebo docházejí s omluvou jejich absence. Jsou to žáci 

prvního ročníku a zatím pasivně přijímají informace ohledně chodu třídy a školy. Sami 

se neangažují v případě jakýchkoli změn a potřeb jak v rámci výuky nebo aktivit, které 

by chtěli podniknout. Jsou v naší škole pár měsíců a zatím se rozkoukávají. Je na mě, 

jako na pedagogovi jim předložit možné školní i mimoškolní akce, kterých se mohou 

účastnit.“ 

Odpověď pedagoga C: „jsou to žáci třetího ročníku a řešíme společně nejen aktivity 

spojené s výukou (praxe, projekty, zájezdy), ale také jejich výhrady a spokojenost 

se  životem třídy i školy (materiální vybavení školy, klima třídy a školy). Velmi často 

mě informují a dotazují se na působení kolegů v rámci vzdělávání i mimo něj. 

Vzhledem k tomu, že jsou již starší, dokáží jasně formulovat své potřeby a názory. 

S mým minimálním přispěním se domlouvají na podkladech pro jednání žákovské 

samosprávy. Za ty tři roky co spolu chodí do školy, vytvořili adekvátně fungující 

kolektiv, který spolu dokáže kooperovat a shodnout se na názorech.“ 

Odpověď pedagoga B: „musím přiznat, že většinou jde o kázeňské problémy, ty řešíme 

velmi často. Také společně probíráme účast žáků na školních aktivitách, které 

připravuje vedení školy nebo my pedagogové. Diskutujeme i o problematikách přístupu 

a výuky mých kolegů. Nemohu však říci, že jde jen o stížnosti, spíše o podporu při 

řešení jejich potřeb. Jsou schopni diskutovat o předložených tématech nebo si říci 

o  pomoc. Podle mého názoru nemají zájem zásadně zasahovat do života školy svými 

nápady, snahou něco změnit a podílet se na rozvoji naší školy. Nechci tím říci, že jsou 

pasivními příjemci informací. Dokáží jasně formulovat své názory a stát si za nimi. Jen 

si myslím, že je pouze zajímá nutná doba ve škole, kterou musí absolvovat. Společné 

aktivity na víc mimo školu nejsou pro ně prioritou.“ 



 

Odpověď pedagoga D: „záleží na tom, v jakém období se nacházíme. Pokud budu 

mluvit o čtvrtém ročníku, prioritními tématy je vše, co se týká maturit. Nejen samotné 

maturitní zkoušky, ale vše co jí předchází a následuje. Od začátku roku jsme společně 

jednali o splnění podmínek k připuštění k maturitní zkoušce (prospěch, praxe, …). S tím 

souvisí i maturitní okruhy a podpora při spolupráci s mými kolegy. Samozřejmě jedním 

z hlavních témat bylo organizování maturitního plesu. V současné době mluvíme 

o  samotné organizaci maturit, nejen co se týče formalit, ale i občerstvení a následné 

oslavy. V neposlední řadě jim pomáhám s výběrem dalšího studia. Kázeňské problémy 

v tomto ročníku řeším minimálně. Jsou to již dospělí lidé, kteří v převážné většině již 

vědí, co chtějí. Dovedou vyjádřit svůj názor a společně kooperovat při společných 

projektech ve škole.“ 

3) Jaký máte názor na žákovskou participaci v rámci vaší školy a jak k ní 

přistupujete? 

Odpověď pedagoga A: „ žákovská participace je mi velice blízká. Jsem toho názoru, že 

je zapotřebí vést žáky k jisté spoluzodpovědnosti za jejich vzdělávání. Snažím se jim 

dávat prostor k vyjádření názorů a respektovat jejich potřeby. Bohužel jsou z mého 

pohledu pasivní. Mám pocit, že je moc nezajímá společný život ve třídě i škole. Když je 

tak pozoruji, oni málo komunikují i mezi sebou. O přestávkách jsou zahleděni do svých 

mobilů a školní život plyne okolo nich bez povšimnutí. Jsou ochotni pouze reagovat 

na  pedagogy předložené aktivity a to jen s neochotou. 

Odpověď pedagoga C: „ žákovská participace v rámci vzdělávání a výchovy je určitě 

zapotřebí. A právě v dnešní tak náročné době. Mladí lidé by se měli naučit hájit 

demokratické principy, být zodpovědní, ale také dostatečně postojově stabilní, aby 

obstáli ve svých budoucích profesích. Je zapotřebí je v tomto duchu vést již od prvních 

ročníků. Dávám žákům velký prostor pro vyjádření svých názorů a potřeb, snažím se je 

vybavit dovednostmi týmové spolupráce, komunikace, respektu názoru ostatních 

a  morálními hodnotami. Avšak až koncem třetího ročníku poznáte, jak se Vám toto 

úsilí povedlo. Pravdou je, že mé úsilí je mnohdy komplikováno působením kolegů, kteří 

mají v této problematice odlišný názor.“ 



 

Odpověď pedagoga B: „myslím, že žákovskou participaci používám v rámci 

své  pedagogické praxe pravidelně. Ať již jako třídní učitelka, tak i jako vyučující 

ve  svých předmětech. Snažím se motivovat žáky k vyjádření svých názorů a myšlenek. 

Respektuji je a mnohdy se žáky nechám inspirovat. Snažím se je vybavit dovednostmi 

komunikace, spolupráce, odpovědnosti a respektu. Samozřejmě jde i o nastavení jistých 

mantinelů žákovské participace. Mnohdy se setkávám s tím, že žáci mají potřebu mluvit 

do všeho a to nejde. Ale pokud situace dovolí, volím demokratický přístup s ohledem 

na  jejich zájmy a potřeby. Je třeba u žáků vzbudit zájem, aby sami ze své iniciativy se 

chtěli podílet na životě školy. Daleko lépe se budou vzdělávat v pozitivní školní 

atmosféře. Důvěra, zájem o spolupráci, vzájemný respekt a otevřená komunikace je 

možností, jak toho dosáhnout.“  

Odpověď pedagoga D: „ myslím si, že žákovskou participaci používám v každodenní 

pedagogické praxi. Snažím se dát žákům prostor k vyjádření svých názorů a potřeb. 

Respektuji jejich názory a návrhy a podporuji je v realizaci různorodých aktivit 

ve  škole. Myslím si, že je důležité v rámci vzdělávání a výchovy je vést 

k demokratickým principům. Vysvětlit jim, že demokracie není anarchie a má svá 

pravidla a zákony. Zajisté je třeba je vybavit dovednostmi v komunikaci, respektu, 

názorové argumentaci, jisté empatii, ale také důslednosti a asertivnímu chování. 

V minulých letech byla žákovská samospráva na naší škole špatným příkladem 

participačních principů. S novým panem ředitelem se však snažíme rozvíjet zcela 

opačný směr této problematiky a snažíme se žáky vést v demokratickém duchu.  

4) Jaké jsou z Vašeho pohledu možnosti efektivní činnosti žákovské 

samosprávy? 

Odpověď pedagoga A: „s činností žákovské samosprávy nemám ty nejlepší zkušenosti. 

Z dob minulého vedení byla samospráva zneužita k manipulaci ze strany vedení školy. 

Jsem trochu v tomto ohledu skeptická. Na druhou stranu si myslím, že by bylo možné 

v efektivní spolupráci pedagogů, žáků a vedení školy připravit zajímavé projekty 

a  zlepšit celkové prostředí školy. Mladí lidé mají pozoruhodné nápady, a pokud 

bychom zohlednili jejich názory v rozvoji školy, mohlo by to být pozitivní. 



 

 Je zde však zapotřebí soulad mnoha faktorů – aktivní přístup žáků, pedagogů a vedení 

školy, finanční možnosti, časová náročnost této spolupráce.“ 

Odpověď pedagoga C: „ s možnostmi efektivní činnosti žákovské samosprávy 

zkušenosti nemám. Spíše negativní zkušenost z dob minulých. Doufám, že naše nová 

žákovská samospráva bude opravdu efektivně pracovat. Nikdy jsem se však nad tím 

nezamýšlela. Bude to velmi náročné zkoordinovat tuto činnost, aby výstupy byly 

pozitivní jak pro žáky, tak i pro pedagogy. Vždyť se jedná o spolupráci dvou generací. 

Pokud by se však podařilo rozvíjet naši školu s přispěním našich žáků, bylo by to 

samozřejmě dobré. Nejsem si však jistá, jestli o to žáci mají vůbec zájem. Na druhou 

stranu by studenti měli společně vytvářet prostředí, ve kterém se vzdělávají. Může to 

i  přispět k jejich lepším výsledkům a přípravě na budoucí studia nebo profesi.“ 

Odpověď pedagoga B: „pokud by byl zájem všech zúčastněných stran naší školy, tím 

mám na mysli nejen žáky, ale i učitele a vedení školy, je možné předpokládat velmi 

pozitivní prostředí. Vzájemná důvěra, motivace a otevřenost by mohla napomoct nejen 

k realizaci zajímavých projektů, ale i k vynikajícím výsledkům našich žáků, které by 

reprezentovali školu nejvíce. Nechci tím říci, že máme výsledky špatné, ale vždy je 

co  zlepšovat. Jsem v tomto ohledu skeptická, je to ideální představa, že budou mít 

všichni zájem rozvíjet školu tímto směrem. Jsme v době, kdy žijeme tak trochu všichni 

odděleně. Dříve bylo mnoho aktivit (školní brigády), kdy jsme společně trávili čas 

i  mimo školu a školní kolektiv byl soudržnější. Žáci a učitelé se poznali v jiných rolích 

a měli k sobě nějak blíž. Dnes to již není možné a chybí tu tedy neformální způsob 

poznávání i v jiných situacích. Jako možnosti efektivní činnosti naší žákovské 

samosprávy vidím hlavně otevřenou komunikaci a oboustrannou informovanost, 

spolupráce při společných projektech, vzájemná inspirace a motivace v procesu 

vzdělávání.“ 

Odpověď pedagoga D: „efektivita činnosti žákovské samosprávy by mohla školu 

rozvíjet jak dle potřeb vedení školy, pedagogů, zřizovatele, tak dle zájmů žáků. 

Společný zájem všech zúčastněných by mohl dopomoci nejen k zajímavým projektům 

a  ke zvýšení prestiže školy, ale také k inspirujícímu prostředí školy.  



 

Žáci by tak byli vybaveni nejen odbornými znalostmi pro svou profesi nebo další 

studium, ale mnoha kompetencemi potřebnými pro svůj život. Možná je to idealistická 

představa, ale práce pedagogů by mohla tak dostat nový tvůrčí náboj. Jsme na úplném 

začátku, ještě nás čeká spousta práce, ale je zapotřebí v tomto duchu vést všechny 

účastníky vzdělávání na naší škole, jak žáky, tak učitele. Výchova k principům 

žákovské participace je důležitá nejen u našich dětí, ale i u učitelů, jakým způsobem 

k této participaci přistupovat. Není to záležitostí pouze vedení školy, svou úlohu zde 

musí sehrát i náš zřizovatel a systémově celý systém školství v České republice.“ 

5) Splňuje podle Vás činnost žákovské samosprávy tyto předpoklady? 

Opověď pedagoga A: „ tato žákovská samospráva aktivně pracuje pouze pár měsíců 

od  letošního školního roku. Nedá se ještě mluvit o splnění předpokladů. Zatím se učíme 

nastavit systém práce. Snažíme se s žáky vždy společně připravit podklady k jednání 

a  posléze se z úst zástupce žákovské samosprávy dozvědět co nejvíce informací. 

To  zatím funguje. Mohu tedy zatím říci, že žáci kvitují tuto informovanost a pomalu 

se  učí s žákovskou samosprávou tímto způsobem spolupracovat.“ 

Odpověď pedagoga C: „ po pár měsících aktivní práce žákovské samosprávy jsme 

spokojeni s větší informovaností. Žáci mají přehled o tom, co se ve škole bude dít 

a  mnohá rozhodnutí jsou jim jasnější, než v případě pouhých zákazů a příkazů. Také 

apelování na chování, které vycházejí z úst zástupců žákovské samosprávy je daleko 

účinnější. Ještě nás čeká určitě dlouhá cesta, kdy je zapotřebí zefektivnit tuto činnost 

a  i  naši práci ve třídách, která s tím souvisí. Je to jako u každého projektu, jsme ve fázi 

rozvoje a uvidíme, jak se nám to podaří.“ 

Odpověď pedagoga B: „jsme teprve na začátku, ale už dnes je zřejmá větší 

informovanost a pomalu vzrůstající zájem žáků o to, co škola připravuje. Vidím 

na  svých svěřencích radost z dílčích úspěchů, pokud se jim podaří něco prosadit. 

Snažíme se najít společnou řeč, aby výstupy z jednání byly pozitivní pro všechny 

zúčastněné. Je před námi ještě dost práce v oblasti výchovy a motivace žáků 

ke  spolupodílení se na životě školy.“ 



 

Odpověď pedagoga D: „to se asi nedá ještě hodnotit, zda splňuje. Jsme na začátku. 

Je  vidět, že se snaží, ale nelze hodnotit, zda splňují předpoklady. Myslím si, že se zatím 

žáci učí pracovat v žákovské samosprávě, pomalu se koordinuje její činnost 

a  spolupráce s ostatními ve škole. Zvyšuje se vzájemná informovanost a zintenzivňuje 

otevřená komunikace. Což je na dobré cestě, ale určitě je třeba ještě spousta práce, 

abychom mohli zhodnotit nějaké předpoklady.“ 

6) Které faktory posilují činnost žákovské samosprávy v rámci Vaší školy? 

Odpověď pedagoga A: „ určitě pozitivní klima školy. Panují zde přátelské vztahy. 

Pak  určité nadšení pana ředitele, který je iniciátorem vzniku žákovské samosprávy.“ 

Odpověď pedagoga C: „participativní přístup alespoň poloviny pedagogů, kteří 

podporují tuto činnost. Dále aktivita a zájem vedení školy. Snaha podílet se na životě 

školy části žáků, kteří jsou inspirací pro ostatní. A vlastně dílčí úspěchy, což je lepší 

informovanost o dění ve škole a určité objasnění některých rozhodnutí vedení školy.“ 

Odpověď pedagoga B: „nejdůležitějším posilujícím faktorem je snaha pana ředitele. 

Dále to jsou dílčí úspěchy, které nás motivují k další spolupráci. A v neposlední řadě 

zájem a aktivita některých našich žáků i pedagogů.“ 

Odpověď pedagoga D: „ nejsilnějším posilujícím faktorem je nadšení pana ředitele 

a  pár pedagogů na škole. Pak jsou to schopnosti a zájem několika žáků, kteří 

se  zajímají o dění ve škole. Jistým posilujícím faktorem je určitě možnost pro žáky naší 

školy projevit svůj názor přímo u pana ředitele, diskutovat s ním o tématech týkajících 

se jejich života ve škole a potřeba zasahovat do dění kolem sebe.“ 

7) Které faktory omezují činnost žákovské samosprávy v rámci Vaší školy? 

Odpověď pedagoga A: „ malý zájem žáků o dění ve třídě i škole. Časová 

zaneprázdněnost žáků, která je způsobena dojížděním do školy. Studenti mají mnoho 

mimoškolních aktivit a nemají zájem aktivně zasahovat do života ve škole.“ 



 

Odpověď pedagoga C: „ určitá pasivita žáků, zajímají se pouze o své individuální 

potřeby a zájmy. Také jsou limitováni tím, že dojíždějí do naší školy z celého 

karlovarského regionu. Dalším omezujícím faktorem jsou finance, které chybí na každé 

škole. Jsou v této problematice důležité nejen pro realizaci programů a projektů, 

na  kterých se může žákovská samospráva podílet, ale také jako motivace pro učitele 

i  pro žáky. Oceněním práce navíc (žáků, pedagogů) by bylo možné motivovat 

k efektivnější žákovské participaci.“ 

Odpověď pedagoga B: „ jsem přesvědčená, že hlavní překážkou v této činnosti je malý 

zájem žáků. Je to způsobeno nejen tím, že dojíždějí do školy z odlehlých vesnic, ale 

také mají mnoho svých zájmů. Přivydělávají si na brigádách nejen pro vlastní potřebu, 

ale z důvodu nutnosti přispívat do rodinného rozpočtu.“ 

Odpověď pedagoga D: „nechci říci, že to je nezájem nás všech, ale ve výsledku to tak 

je. Žáci mají mnoho aktivit mimo školu, zde řeší pouze prospěch a nic víc je nezajímá. 

S principy participace by se měli setkávat primárně v rodinách, odkud je neznají. Na nás 

učitelích je hlavně vzdělávat. Naše profese je velmi náročná, žákovskou participaci 

zvládáme v každodenním pedagogickém působení, ale již nám nezbývá čas ani síly 

pomáhat s činností zastupitelského tělesa. O finanční odměně ani nemluvě. Snažíme se 

v rámci výchovy a vzdělávání přiblížit žákům participační principy, ale to nestačí. Bylo 

by zapotřebí důslednějšího působení. A tak jsem přesvědčena, že nejsilnějším 

omezujícím faktorem činnosti žákovské samosprávy je systémové nastavení českého 

školství, které dostatečně neohodnotí naši práci, zavaluje nás zbytečným papírováním 

a  nám nezbývá energie na tyto důležité záležitosti. 

8) Jakou cítíte podporu od vedení školy v rámci žákovské participace? 

Odpověď pedagoga A: „podpora vedení školy je dostatečná v tom smyslu, že jakoukoli 

aktivitu vítají a podporují. Pan ředitel si cení našeho participativního přístupu a sám na 

žáky takto působí. Nemáme však žádné výhody a jiná uznání, které bychom 

si  zasloužili.“  



 

Odpověď pedagoga C: „ podporu cítím dostatečnou. Z přístupu pana ředitele vnímám, 

že si této mé práce váží a uznává mou profesionalitu. Mohu se na něj s jakýmkoli 

požadavkem obrátit, a pokud to jen trochu jde, vždy mi vyjde vstříc.“ 

Odpověď pedagoga B: „podporu od vedení vnímám dostatečnou. Mohu se na pana 

ředitele v této problematice s čímkoli obrátit. Jsem přesvědčená, že velmi vnímá, jak 

pedagogové přistupují k žákům a snaží se nás v rámci participace motivovat svým 

osobním přístupem, jak k nám pedagogům, tak k žákům.“ 

Odpověď pedagoga D: „pan ředitel je inspirující osobou, od které cítím v celé své práci 

velkou podporu. V oblasti participace žáků nás všechny pedagogy neustále motivuje. 

Nevím, zda to však stačí. On sám by také potřeboval oporu, alespoň u zřizovatele, kde 

s ní počítat nemůže.“ 

 



 

Rozhovory se žáky školy (únor – březen 2016) 

1) Jaký vidíte přínos žákovské samosprávy ve Vaší škole? 

Žák a: „ moc se o to nezajímám, asi je lepší, že máme přehled o tom co se ve škole 

děje“. 

Žák b: „je to dobré, když něco potřebujeme vyřídit, dohodneme se ve třídě a náš 

zástupce se na to zeptá“. 

Žák c: „souhlasím s tím. Nemusíme jednotlivě chodit za ředitelem a víme dopředu 

od  ředitele, jaké budou školní aktivity a na co se můžeme přihlásit“. 

Žák d: „taky je dobré, když se nám něco nelíbí, že máme prostor to říct nejen naší třídní 

učitelce, ale rovnou vedení. Myslím si, že to má větší váhu, když to slyší od nás“. 

Žák e: „vlastně jsem o tom moc nepřemýšlel. Možná je dobré vědět, že vedení školy má 

zájem o naše názory.“ 

Žák f: „ mě je to jedno. Nemám potřebu se nějak vyjadřovat nebo něco podobného. Asi 

je pravda, že je dobré víc vědět, ale ona třídní učitelka nám vše stejně říká“. 

 

Žák l: „nemusíme obíhat vyučující. Pan ředitel má přehled a poradí nám, na koho se 

v případě potřeby můžeme obrátit nebo to sám zařídí.“ 

Žák m: „ těch pozitiv je víc. Myslím si, že máme větší přehled a lépe rozumíme 

některým rozhodnutí. Dřív přišel jen zákaz nebo příkaz.“ 

Žák n: „ moc jsem o tom nepřemýšlela a ani se o to nezajímám. Stejně je nejdůležitější, 

jaké máme známky, a v tom nám nic nepomůže.“ 



 

Žák o: (reakce na žáka ch) „ to si nemyslím, právě naopak. Máme možnost se vyjádřit i 

k výuce učitelů, nebo když potřebujeme pomoc.“ 

Žák p: „asi nějaké jsou, ale já se o to moc nestarám, snad jen, když něco plánujeme 

a  potřebujeme svolení vedení školy, tak si to můžeme vyřídit sami, teda přes našeho 

zástupce v samosprávě.“ 

Žák r: „nevím, je mi to jedno.“ 

 

Žák g: „větší informovanost o změnách a nařízení ve škole.“ 

Žák h: „možnost vyjadřovat se k věcem, které se odehrávají ve škole.“ 

Žák ch: „to, že vedení školy a pár učitelů zajímají naše názory.“ 

Žák i: „nevím, že nám nejen přikazují, ale i vysvětlují různá nařízení?“ 

Žák j: „zvětšuje se důvěra, alespoň mezi vedením školy a námi.“ 

Žák k: „to, že se nás ptají, jak se nám různé akce líbily a chtějí s námi spolupracovat 

na  dalších, ne všichni učitelé, alespoň ředitel a třídní učitelka.“ 

 

Žák s: „máme větší přehled o tom co se ve škole děje“. 

Žák t: „my už to až tolik nevyužijeme, ale je dobré, že můžeme rovnou jednat s panem 

ředitelem o věcech, které nás zajímají a nemusíme to řešit přes učitele“. 

Žák u: „máme možnost prezentovat před vedením, co se nám líbí a upozornit na věci, 

které se nám nelíbí. Většinou nás ředitele podpoří nebo alespoň vyslechne a vysvětlí 

situaci“. 



 

Žák v: „mám pocit, že jsme víc partneři díky tomu, že už to není jen o pozici učitelů 

a  nás žáků.“ 

Žák z: „lepší možnost prosadit naše zájmy, i když ne vždy se nám to podaří.“ 

Žák y: „ nemám čas se o to zajímat, jen registruji, že se dřív dozvíme, co se ve škole 

bude dít a proč.“ 

 

2) Co nebo kdo podle Vás podporuje činnost žákovské samosprávy? 

Žák a: „nevím, učitelé?“ 

Žák b: „hlavně pan ředitel a asi někteří učitelé, kteří nám umožní říkat svoje názory 

před vedením školy“. 

Žák c: „určitě přístup některých učitelů a pak hlavně pan ředitel. Možná taky snaha 

některých spolužáků.“ 

Žák d: „myslím si, že to je hlavně zájem několika žáků, kterým není jedno co se 

ve  škole děje a chtějí do toho zasahovat a říkat svoje názory. No a také naše třídní 

učitelka“. 

Žák e: „možnost se k věcem ve škole vyjadřovat a upozorňovat na to co se nám líbí 

a  nelíbí.“ 

Žák f: „ to nevím, asi třídní učitelka“. 

 

Žák l: „je to více věcí. Hlavně přístup pana ředitele. Taky zájem pár spolužáků, kteří 

jsou aktivnější. Větší informovanost o akcích školy.“ 



 

Žák m: „ z mého pohledu je to hlavně naše snaha se zapojit do dění ve škole, říkat svoje 

názory. Určitě podpora vedení školy a pár pedagogů“. 

Žák n: „asi dobré vztahy mezi lidmi ve škole, ale nevím. Možná ne“. 

Žák o: „určitě přístup některých vyučujících a vedení školy. Tím že nás v této činnosti 

podporují a respektují naše názory. Možná taky to, že dnes víc víme o tom, co se 

ve  škole bude dít a lépe nám vysvětlí, proč jsou některá nařízení“. 

Žák p: „ to že jsou někteří z nás v samosprávě ochotni pracovat, ale já to nejsem.“ 

Žák r: „ učitelé to rozhodně nejsou, spíš dobrá vůle spolužáků, kteří chodí na schůzky 

samosprávy“. 

 

Žák g: „určitě přístup a nadšení pana ředitele.“ 

Žák h: „s tím souhlasím a ještě pár učitelů.“ 

Žák ch: „obětavost a snaha několika lidí tady ve škole, že to vůbec chtějí dělat. Asi to 

není jednoduché.“ 

Žák i: „hlavně je to pan ředitel.“ 

Žák j: „jsou to taky dnes některé malé úspěchy v činnosti žákovské samosprávy, třeba 

jsme prosadili jiný způsob zamykání šaten. Nebo od nového školního roku nás bude učit 

na konverzaci v cizím jazyce bývalá paní učitelka, která je o dost lepší, než současný 

učitel. Mohli jsme nahlas říci, že se nám jeho výuka nelíbí a proč. Prostě nás vedení 

vyslechlo.“ 

Žák k: „je to určitě pár učitelů, kteří nám pomáhají připravit podklady pro jednání 

samosprávy a pak taky zájem několika spolužáků.“ 



 

Žák s: „to, že někteří z nás jsou ochotni v samosprávě pracovat.“ 

Žák t: „určitě to je pomoc naší třídní učitelky a taky přístup pana ředitele.“ 

Žák u: „kromě zájmu několika nadšenců, tak snad věci, které se podařili prosadit. Třeba 

změna přístupu některých učitelů v rámci vyučování.“ 

Žák v: „možnost, že se můžeme vyjádřit k záležitostem ve škole. Jak v případě výuky, 

tak aktivit, které škola připravuje. Máme pocit, že jsem, alespoň vyslyšeni a někdy 

dokážeme ovlivnit rozhodnutí školy, jako v případě zamykání šaten a jiných.“ 

Žák y: „pár učitelů a hlavně pan ředitel. Motivují nás a ptají se na naše názory 

a  potřeby.“ 

Žák z: „to, že je někdo ochoten se tomu věnovat. Sbírat podklady ve třídě pro jednání 

v samosprávě. Asi to není vždycky jednoduché. Já bych to nedělala.“ 

 

3) Jaké překážky vnímáte v činnosti žákovské samosprávy? 

Žák a: „ hlavně je to málo času, nemám čas se zabývat těmito věcmi. Musím dojíždět“. 

Žák b: „ určitě dojíždění do školy, ale taky náš nezájem. Spoustu lidí nezajímá to co se 

děje ve třídě, natož ve škole.“ 

Žák c: „je to asi nezájem nás žáků, ale taky některých učitelů. Je tu spousta lidí, které 

nezajímají naše názory, ale jen výsledky ve škole.“ 

Žák d: „je to určitě čas, učení je velmi těžké a už nemáme čas, ani chuť se zabývat 

něčím jiným.“ 

Žák e: „ určitě je to malý zájem o dění ve škole a čas, který díky dojíždění nemáme. 

Taky je to možná malé uznání toho, že žáci v samosprávě pracují.“ 



 

Žák f: „nevím a je mi to jedno.“ 

 

Žák l: „myslím si, že to jsou vztahy mezi námi a učiteli. No a pak taky nezájem o dění 

ve škole, jak náš, tak většiny učitelů.“ 

Žák m: „asi máme trochu obavy z manipulace ze stran učitelů a nedůvěřujeme jim. 

Někteří práci v samosprávě znevažují a při našem školním neúspěchu upozorňují na to, 

že se máme spíš soustředit na učení.“ 

Žák n: „nemáme na to čas a vlastně ani zájem.“ 

Žák o: „myslím si, že jsou to malé zkušenosti. Mnohdy nevíme, jak co nejlépe 

argumentovat a vyjadřovat se k aktuálním tématům.“ 

Žák p: „ podle mě je malá motivace, nejsou za to žádné výhody, snad jen ústní 

pochvaly, ale nic víc“. 

Žák r: „podle mě je to přístup většiny učitelů. Spolužáci se tu snaží dělat něco navíc, 

zajímat se a někdy to učitelé nerespektují.“ 

 

Žák g: „nedostatek času, spousta z nás dojíždí.“ 

Žák h: „přístup většiny učitelů, kteří práci žákovské samosprávy svým způsobem 

znevažují. Apelují hlavně na výsledky a moc je naše názory nezajímají.“ 

Žák ch: „podle mě je to malá motivace. Myslím si, že to tady nikdo moc neocení, snad 

jen pan ředitel, ale žádné výhody s tím spojené nejsou.“ 

Žák i: „pocit, že to má malý smysl. Ano vyslechnou nás, ale jen málo věcí můžeme 

ovlivnit.“ 



 

Žák j: „jsou to malé zkušenosti. Nevíme, jak vlastně taková žákovská samospráva má 

účelně pracovat. Každý bojuje jen za svou třídu a nikdo nám neporadí. Když se 

ve  třídách dohadujeme, co by se mělo na samosprávě řešit, účastní se jen pár lidí ze 

třídy, ostatním to je tak trochu jedno.“ 

Žák k: „to je asi pravda, malé zkušenosti určitě. Pak nezájem spolužáků a nedostatek 

času. Asi by to chtělo se víc semknout a působit jednotně. Možná, kdyby nás víc učitelé 

podporovali a oceňovali to, že chceme se nějak zasadit za různé změny, taky by ta práce 

byla lepší“. 

 

Žák s: „malá motivace, maximálně nás učitelé přemlouvají, někdy i vyhrožují, ale že by 

to někdo nějak výrazně ocenil, se říct nedá, nemluvě o nějakých výhodách. Myslím, že 

kdybychom věděli, že si toho učitelé váží a oceňují to, tak by se víc žáků snažilo.“ 

Žák t: „asi je to vztahy mezi námi a učiteli. Někteří jsou moc fajn, ale je jich málo. 

Ostatní pokud nemáte dobré známky, znevažují jakoukoli jinou činnost. Pak Vás ještě 

před třídou shodí“ 

Žák u: „nemáme na to čas a vlastně ani zájem.“ 

Žák v: „nemáme zkušenosti a nevíme, jak správně samospráva má pracovat. Třídní 

a  ředitel nás trochu vedou, ale jinak jsme na to sami. Lidi ve třídě s námi moc nechtějí 

spolupracovat. Těžko se s nimi domlouváme, abychom se vůbec shodli na tom, 

co  chceme na jednání předložit. Vlastně se v tom tak trochu plácáme.“ 

Žák y: „ to, že každá třída jedná jen za sebe. Měli by působit společně a ne jenom 

za  zájmy své třídy“. 

Žák z: „nezájem a málo času. Máme hodně školy a musíme často dojíždět.“ 

 



 

4) Jak by podle Vás měla pracovat žákovská samospráva nadále? 

Žák a: „nevím, asi dál, jako doposud.“ 

Žák b: „snažit se co nejvíc prosadit naše zájmy a potřeby. Více exkurzí a lepší přístup 

učitelů.“ 

Žák c: „měla by hlavně pracovat na tom, aby se zlepšily vztahy mezi učiteli a žáky. 

Vlastně i mezi námi, aby tu byla lepší atmosféra.“ 

Žák d: „zasahovat i do výuky, třeba prosadit výuku cizích jazyků rodilými mluvčími.“ 

Žák e: „tak jako doteď. Ptát se ve svých třídách co chceme, aby se změnilo.“ 

Žák f: „ víc bojovat za nás žáky ohledně přístupu některých učitelů.“ 

 

Žák l: „dál prezentovat názory spolužáků ve třídě a prohlubovat oboustrannou důvěru 

a  informovanost.“ 

Žák m: „možná zlepšit spolupráci v rámci žákovské samosprávy mezi jednotlivými 

členy. Měli bychom být víc držet spolu a lépe argumentovat. Pak můžeme i více věcí 

prosadit a vyřešit.“ 

Žák n: „mě to stačí tak, jak je to teď.“ 

Žák o: „zlepšit komunikaci mezi vedením školy, učiteli a námi. Někdy si opravdu 

nerozumíme. Pak se taky asi více podílet na organizaci školních aktivit a začít být víc 

aktivní v předkládání nových aktivit.“ 

Žák p: „víc upozorňovat na přístup a výuku některých učitelů.“ 

Žák r: „nevím.“ 



 

Žák g: „prosazovat názory své třídy a dál nás informovat o čem jednali.“ 

Žák h: „snažit se co nejvíce ovlivňovat život tady ve škole.“ 

Žák ch: „pracovat dál, jako doteď.“ 

Žák i: „možná nejen sbírat podklady ve svých třídách, ale společně se dohodnou, co by 

chtěli ovlivnit. Žákovská samospráva by měla mít i větší pravomoc a účastnit se i 

jednání učitelů s vedením školy, když se rozhoduje o různých opatřeních a akcí. Tak to 

je to o nás bez nás. Jen pak vysvětlí, proč rozhodnutí vydali. My se samozřejmě 

můžeme vyjádřit, ale nic moc se nezmění.“ 

Žák j: „být více aktivní. Nejen poslouchat co škola připravuje a upozorňovat na věci, 

které se nám žákům nelíbí, ale také vymýšlet akce, pro nás ostatní.“ 

Žák k: „vydržet a snažit se dál v tom co dělají. Postupně sbírat zkušenosti a snažit se co 

nejvíc zasahovat do dění ve škole.“ 

 

Žák s: „dál sbírat zkušenosti a snažit se ovlivnit co nejvíc život ve škole, aby se jim tu 

líbilo a v pohodě studovali dál.“ 

Žák t: „nevím jak dál by měli pracovat, ale pokud je učitelé nepodpoří, moc jim to 

nepůjde a nebudou to dělat.“ 

Žák u: „snažit se dál prosazovat naše zájmy a potřeby.“ 

Žák v: „měl by jim někdo pomoc s učitelů a trochu poradit, není v tom žádný systém.“ 

Žák y: „pracovat jako tým spolupracovat mezi sebou. Předkládat společná témata 

k jednání a ne jen za svou třídu.“ 

Žák z: „nemám ponětí, asi jako doteď?“ 



 

5) Myslíte si, že žáci mohou ovlivnit život ve Vaší škole?   

Žák a: „možná něco ano.“ 

Žák b: „určitě ano, už jen tím, že jsou vyslyšeny naše názory a vedení školy k nim 

přihlíží.“ 

Žák c: „ z části ano, jsou však věci, které ovlivnit nemůžeme z různých důvodů 

(organizačních, finančních).“ 

Žák d: „asi ano, ale je potřeba se víc snažit.“ 

Žák e: „myslím, že moc ne. Bylo by zapotřebí, aby se více lidí zapojilo do života 

ve  škole.“ 

Žák f: „ne nemyslím si, že můžeme cokoli ovlivnit. Jsme jenom žáci.“ 

 

Žák l: „z části ano, ale chtělo by to lepší přístup a zájem všech ve škole. Máme se co 

učit, ale asi jsme na dobrý cestě.“ 

Žák m: „no snad něco ano, ono taky záleží, co ovlivnit můžeme, chceme a kde 

dostaneme prostor. Zatím jde spíš o zlepšení komunikace mezi námi žáky a pedagogy.“ 

Žák n: „ne nemyslím si, maximálně se zeptají na náš názor a stejně rozhodnou podle 

svého.“ 

Žák o: „ já myslím, že ano. Pokud něco potřebujeme nebo na něco upozorníme, tak se 

tím učitelé a pan ředitel zabývají.“ 

Žák p: „za určitých podmínek ano, u některých učitelů ano a snad i něco s podporou 

pana ředitele.“ 



 

Žák r: „myslím, že spíš ne a pokud ano, tak minimálně. To by museli všichni chtít a to 

si nemyslím, že je možné.“ 

 

Žáci (všichni dotázaní – g, h, ch, i, j, k) -  žáci se jednohlasně shodují na tom, že 

ovlivnit život ve škole je možné pouze ve chvíli, kdy bude daleko větší zájem všech 

zúčastněných, jak žáků, tak učitelů. 

 

Žák s: „snad jen z části, to co nám dovolí.“ 

Žák t: „určitě, kdy budou lidi ve škole chtít a budou mezi sebou víc spolupracovat, tak 

ano.“ 

Žák u: „nejsem si jistá, že bychom mohli ovlivnit tolik věcí, co bychom chtěli. Ale něco 

ano.“ 

Žák v: „ kdyby jim pomohl někdo z pedagogů, tak by byla větší šance.“ 

Žák y: „pokud bude víc lidí tady ve škole chtít a budou táhnout za jeden provaz, tak 

ano.“ 

Žák z: „myslím si, že z části možná něco ano, ale ve většině případu nemohou ovlivnit 

nic. Někdy mi to připadá, že si trochu na to tady ve škole hrají. Jo ptají se nás na názor, 

aby se neřeklo. Něco tedy ovlivníme – něco ne moc důležitého a vše ostatní jede v režii 

učitelů.“ 

 



 

Příloha č. 2 

Jednání žákovské samosprávy s vedením školy 25. 11. 2015 

Zástupcem vedení školy byl pan ředitel. Při příchodu 8 členů byla panem ředitelem 

předložena prezenční listina k podepsání jednotlivých účastníků. Následně pan ředitel 

všechny zúčastněné oficiálně přivítal. Představil mou osobu a dal mi prostor k objasnění 

mé přítomnosti. Vysvětlila jsem svůj cíl výzkumného šetření a ujistila účastníky o jeho 

důvěryhodnosti. Poté pan ředitel postupně předkládal témata k jednání. 

1) Stavební úpravy školy – upozornění panem ředitelem na místa a nebezpečí 

stavebních úprav. Požádal členy žákovské samosprávy, aby ve svých třídách tato 

upozornění zdůraznily. Zejména kladl důraz na to, že nelze, aby žáci parkovali 

nebo na delší dobu zastavili ve vjezdu do školy, kde se právě tyto stavební 

úpravy odehrávají. 

2) Teroristické útoky – oznámení - vzhledem k mimořádným situacím v Paříži (13. 

11. 2015 ve večerních hodinách) byl zrušen výjezd žáků do Paříže 14. 11. 2015. 

K této situaci podal pan ředitel obsáhlé vysvětlení, kdy popsal jednání 

s hejtmanem Karlovarského kraje a jeho výstupy. Nadále prezentoval 

doporučení Karlovarského kraje o zrušení všech výjezdů škol do zahraničí 

a  ujasnil, z jakých důvodů se výjezd do Berlína uskuteční i přes nastalá rizika. 

Karlovarský kraj se zaručil převzít finanční náklady týkajících se zrušených 

výjezdů. Bohužel finanční náklady výjezdu do Berlína nemohl převzít.  

3) Lyžařský výcvik pro žáky 2. a 3. ročníků – návrh žáků školy organizovat 

lyžařský výcvik v Alpách v Rakousku byl schválen a byl oznámen termín 

konání – leden – únor pod vedením pana učitele tělocviku. 

4) Nemoc pana učitele – oznámení pana ředitele o důvodu a průběhu nemoci pana 

učitele. Zajištění hospitace pokud nepřítomnost pana učitele z důvodu jeho 

nemoci bude nadále pokračovat i v prosinci roku 2015. Následovala diskuze na 

téma způsob klasifikace předmětů, které pan učitel vyučuje – tělocvik 

a  společenské vědy.  



 

Žáci byli ujištěni, že v případě další nepřítomnosti budou klasifikovat tyto 

předměty náhradní pedagogové (konkrétně pan ředitel jmenoval), kteří s těmito 

předměty mají zkušenost a jsou také odborníky. 

5) Ztráty a nálezy – upozornění na hromadění věcí, které žáci zapomenou ve škole 

a nehledají je. Tyto ztráty a nálezy jsou k dispozici v sekretariátu školy a pan 

ředitel členy žákovské samosprávy požádal, aby informovali ostatní spolužáky 

a  vyzvali je k vyzvednutí jejich ztracených věcí. 

6) Poděkování členům žákovské samosprávy – na předchozím jednání bylo řešeno 

téma vandalismu na škole. Výstupem jednání bylo rozhodnutí o tom, že členové 

žákovské samosprávy budou apelovat na chování svých spolužáků, kdy nebude 

docházet k ničení školního majetku. Z výpovědi pana ředitele vyplynulo, že se 

situace velmi zlepšila. Poděkoval všem zúčastněným za jejich výrazný vliv 

v této situaci. 

V další části jednání dal pan ředitel prostor členům žákovské samosprávy 

k předložení svých názorů a návrhů. 

1) Vánoční akademie – oznámení člena žákovské samosprávy (žáka 3. ročníku 

školy) o způsobu organizace této aktivity. 

2) Výjezd školy do Drážďan na vánoční trhy – žáci vznesli dotaz, zda se tato 

aktivita školy bude konat. Následuje diskuse s panem ředitele z jakých důvodů 

je výjezd zrušen (důvod mimořádné situace v Evropě). 

3) Klíče od posilovny – žáci se zeptali, kde si mohou zapůjčit klíče, když je pan 

učitel tělocviku nemocen. Klíče jsou k dispozici v sekretariátu školy. 

4) Zamykání budovy v čase od 8:00 – 14:00 hodin – členové žákovské 

samosprávy se zeptali na nařízení, kdy se bude muset škola zamykat 

v uvedených časech. O tomto nařízení se dozvěděli z úst svých třídních učitelů 

na třídnických hodinách. V následné diskuzi pan ředitel vysvětloval příčiny 

vzniku tohoto nařízení (vzniklý kriminální zločin ve škole, kdy byl cizí osobou 

ubodán žák) a jak je možné zabezpečit školu proti takovému útoku. O konečné 

podobě zajištění bezpečnosti bude však ještě diskutováno, jak se zřizovatelem 

školy, tak pedagogickým sborem a i se žáky školy.  

  



 

Žáci se snažili argumentovat proti takovému nařízení. Jejich argumentace se 

týkala nejen osobní svobody v rámci příchodů a odchodů ze školy, ale také 

nutnosti mít možnost odejít a přijít do školy v těchto hodinách z důvodu jiných 

povinností (volná hodina – využití pro autoškolu, návštěvu lékaře a mnoho 

jiných povinností). Společně se dohodli, že toto téma bude ještě prodiskutováno 

a názory žáků budou respektovány. Pan ředitel bude uvažovat i o jiných 

možnostech. 

 



 

Jednání žákovské samosprávy s vedením školy 2. 2. 2016 

Jednání proběhlo v rámci velké přestávky (10:25 – 10:45 hodin) v ředitelně školy. 

Zúčastnilo se 8 členů (zástupců tříd). Všichni přítomni podepsali prezenční listinu a pan 

ředitel zahájil jednání žákovské samosprávy. 

1) Lyžařský výcvik (lyžařské středisko v Rakouských Alpách) – pan ředitel se 

dotázal na spokojenost s průběhem lyžařského kurzu žáků druhých ročníků. 

Z výpovědi dotázaných vyplynula velká spokojenost. Proběhla krátká diskuze 

o  zranění dvou účastníků kurzu. 

2) Informace o nemoci pana učitele TV, ZSV – oznámení o dlouhodobé nemoci 

(do konce školního roku nebude přítomen). Od 15. 2. 2016 nastupuje nový 

pedagog, který přebírá všechny předměty nemocného kolegy. 

3) Informace o florbalovém turnaji – organizační pokyny ke konání. Diskuse 

členů žákovské samosprávy o podmínkách účasti dívek a chlapců v turnaji 

a  celkové organizaci. Pan ředitel pověřil zástupce žákovské samosprávy, aby 

turnaj organizačně zajistil ve spolupráci s vybraným pedagogem. 

4) Opravy školy – termín dokončení byl posunut 

5) Získaná dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje – škola získala dotaci 

na další opravy školy. Zatím je zpracováván projekt. Stavba bude zahájena 

v červnu 2016. Pan ředitel informuje o omezeném pohybu žáků s ohledem na 

bezpečný pohyb, a to v prostorách okolo školy (chodník- změna přístupu 

do  školy) 

6) Zaslání žádosti školy na získání dotačního programu ČEZ – škola zažádala 

v tomto dotačním programu o 1,5 miliónů českých korun, který je zaměřen na 

vybudování bezbariérového přístupu ve školách. V červnu 2016 se rozhodne, 

které škole bude dotace přidělena. 



 

7) Sponzoři školy – škola získala od sponzorů 20 000,- na motivační program. Žáci 

s nejlepším vysvědčením za celý školní rok budou odměněni externím 

harddiskem. Pan ředitel rozdal vytištěnou podobu této odměny všem zástupcům 

tříd, aby ji mohli prezentovat ve svých třídách. 

V druhé části schůzky dal pan ředitel prostor členům žákovské samosprávy k předložení 

svých názorů a návrhů. 

1) Bezbariérový přístup – členka žákovské samosprávy se dotazovala na příjímací 

zkoušky pro nevidomé (informace pro svou kamarádku). Pan ředitel doporučil, 

aby se rodiče nevidomé dívky s ním spojili, a on se dotáže na způsob 

přijímacích zkoušek. Doposud škola neměla s takovou situací zkušenosti. 

2) Změna vyučujícího na Anglickou konverzaci – žáci 3. ročníků, resp. jejich 

zástupci žádali vysvětlení, proč mají jiného vyučujícího na AJ konverzaci. 

Výuka nového pedagoga se jim velice nelíbí. Spíše jak anglické konverzaci se 

soustředí na gramatiku. Samotný přístup a odbornost učitele je pro ně 

nesrovnatelná s předcházející vyučující. Dožadovali se návratu předchozí 

vyučující. 

Pan ředitel přijal kritiku zmíněného pedagoga a od nového školního roku se 

bude snažit předcházející vyučující opět vrátit do výuky žáků 3. ročníků (od 

školního roku 2016/2017 žáků 4. ročníků). Členům žákovské samosprávy 

vysvětlil, že se jedná o pilotní program, který je na této škole realizován 

ve  spolupráci s Londýnskou komorou. Hlavním cílem tohoto programu je 

vyškolit pedagogy anglického jazyka, vedení školy vnímá rizika tohoto 

programu a bude se snažit na ně adekvátně reagovat. 

3) Odpolední vyučování – dotaz zástupce 2. ročníků na zredukování odpoledního 

vyučovaní. Jedním z argumentů uvedli dojíždění do školy (špatné spojení). 

Vedení školy argumentovalo tím, že odpolední vyučování je právě z tohoto 

důvodu pouze do 15:00 hodin. Z pohledu pana ředitele je tento čas únosný 



 

v porovnání s ostatními školami. Změnu nelze realizovat z organizačních 

důvodů. 

4) Zdravé svačiny – žáci se dotazují na realizaci prodeje zdravých svačin, které 

jim byly nabídnuty na začátku školního roku. Z výpovědí jednotlivých aktérů 

diskuze vyplynulo, že o tuto nabídku prodeje zdravých svačin mělo zájem 

cca  80% žáků školy, avšak samotná realizace se neuskutečnila. Proběhla 

přesvědčivě argumentačně podložená diskuze o stávající nabídce nezdravých 

potravin. Apelují na vedení školy, aby dostálo svému slibu. Pan ředitel 

si  problematiku zdravých svačin vzal, jako osobní úkol a slíbil vyřešení situace 

v co nejkratší době. 

5) Poděkování žáků – členové žákovské samosprávy poděkovali panu řediteli 

za  velmi zdařilý zájezd do Drážďan. Prezentovali názory účastníků tohoto 

zájezdu. Vyzdvihli program, organizační zajištění, přístup pedagogů školy 

a  lektorů, kteří je doprovázeli. 

6) Spolupráce s německou školou – žáci se dotazují, zda by v rámci školy 

nemohla probíhat spolupráce s nějakou německou školou. Pan ředitel 

informoval o připravovaném projektu, kde s takovou spoluprací počítají. 

Přípravu a realizaci projektu delegoval na vybrané pedagogy a členy žákovské 

samosprávy požádal, aby o podrobných informacích tohoto projektu 

komunikovali s vybranými učiteli. 

Na závěr jsou členové žákovské samosprávy vyzváni, aby se v případě potřeby 

na  pana ředitele obrátili. 



 

Třídnická hodina třídy 1. ročníku  

Třídní učitelka uvítala žáky a jim za účast s ohledem na jejich problematické dojíždění 

do školy. Programem třídnické hodiny byl převážně plánovaný zájezd do Prahy. Tento 

zájezd je školní aktivitou, kterou připravili pro žáky pedagogové v návaznosti kulturně 

– environmentální projekt školy. 

1) Program zájezdu -  návštěva Trojského zámečku, ZOO, nákupy v obchodním 

centru, představení v divadle Karlín - muzikál – třídní učitelka předkládá 

organizační pokyny týkající se realizace celého programu (časový rozvrh, 

termín, výběr muzikálu, cena, objasnění důvodů výběru programu). Následuje 

společná diskuze: 

 Hlasování o výběru muzikálu. 

 Která třída pojede na zájezd s 1. B? 

 Způsob placení zájezdu. 

 Podmínky rozchodu po příjezdu ze zájezdu:  

- předání žáků jejich zákonným zástupcům. 

- žáci z internátu budou autobusem dovezeni do domova mládeže. 

2) Osvobození od tělocviku – třídní učitelka se individuálně dotazovala 

na  omluvení absence v hodinách tělesné výchovy. 

V rámci třídní hodiny byla celková atmosféra klidná. Větší část aktivity byla na třídní 

učitelce, kdy žáci jednotlivě odpovídali na položené otázky. V případě diskuze velmi 

střídmě pokládali otázky třídní učitelce, pokud k tomu byli vyzváni. Žáci mezi sebou 

nediskutovali, pouze pasivně přijímali informace od pedagoga.  



 

S předloženým programem byli více méně spokojeni, pokud však vykazovali 

nespokojenost, projevovali ji neverbálně nebo polohlasným nesouhlasem. Otevřeně se 

však nikdo nevyjadřoval. 

Třídnická hodina třídy 3. ročníku 

Třídní učitelka uvítala žáky na třídní hodině. Atmosféra ve třídě je velmi rušná, žáci 

mezi sebou diskutovali o tématech, které potřebovali s třídní učitelkou probrat. Aktivně 

se dotazovali: 

1) Nový pedagog předmětu tělovýchovy a základů společenských věd – třídní 

učitelka společně se zástupcem žákovské samosprávy potvrdili nástup nového 

vyučujícího na již zmíněné předměty a to od 15. 2. 2016. 

2) Konverzace v anglickém jazyce – zástupce žákovské samosprávy nepřesně třídě 

předal informace z jednání ohledně problematiky nového vyučujícího na 

konverzaci v anglickém jazyce. Třídní učitelka předložila třídě upřesněné 

informace od vedení školy. Z organizačních důvodů není možná okamžitá 

změna vyučujícího (návrat bývalé vyučující zpět do výuky). Vedení školy se 

bude snažit tuto změnu uskutečnit od nového školního roku. Nastala velmi rušná 

diskuze, kdy jednotliví aktéři (žáci a třídní učitelka) předkládali argumenty 

o  problémech s novým vyučujícím a o možnostech řešení. Žáci jsou vyzváni, 

aby v případě potřeby kontaktovali třídní učitelku ohledně potíží s novým 

vyučujícím. Slíbila pomoc a podporu.  

3) Zájezd do Prahy – školní aktivita, kterou připravili pedagogové pro žáky. Žáci 

se dotazovali na připravený program. Třídní učitelka předložila program 

(návštěva Trojského zámku, ZOO, nákupního centra, představení v divadle 

Karlín – muzikál).  Následovala diskuse o předloženém programu a jeho 

organizaci: 

 Jednomyslně odsouhlasen výběr muzikálu a návštěva Trojského zámku. 



 

 Bouřlivá diskuze mezi žáky ohledně návštěvy ZOO – dvě žákyně byly 

proti. Třídní učitelka vysvětluje pravý důvod této návštěvy – splnění 

podmínky projektu školy, který je podstatou tohoto zájezdu – kulturně 

environmentální program. Třída se v konečném sledu shoduje 

s návštěvou ZOO. 

 Velké nadšení žáků v případě návštěvy nákupního centra – třídní učitelka 

slíbila dvouhodinový rozchod. 

 Podmínky rozchodu po příjezdu do Karlových Varů. Žáci se dotazovali 

na možnost samostatného odchodu, pokud jim je 18 let. Třídní učitelka 

i  přes to vyžadovala lístek se souhlasem rodičů. 

4) Letní škola – školní aktivita, kterou organizují pedagogové. Žáci se 

spolupodílí na programu. Třída je rozdělená do skupin – jednotlivé skupiny 

vyberou místo návštěvy z předloženého seznamu možností výběru (seznam 

sestavili pedagogové) v rámci letní školy. Jejich úkolem je připravit program, 

zjistit možnosti ubytování. Žáci spolu s třídní učitelkou diskutovali o již 

zjištěných informacích a připravených programech – zástupci skupin 

prezentovali své návrhy. 

5) Maturitní ples – diskuze na téma organizace plesu příští školní rok: 

 Zamluvení termínu na příští rok – důležité 

 Místo kde se ples uskuteční – bouřlivá diskuze – použité argumenty – 

cena pronájmu, dostačující kapacita, cena občerstvení, dostupnost 

dopravy. Následně se shodli na místě konání. 

 Téma předtančení, výběr fotografa. 

Žáci si samostatně bez vlivu třídní učitelky rozdělili úkoly – výběr lektora 

na  předtančení, výběr fotografa.  



 

Delegovali pravomoc na člena žákovské samosprávy ke kooperaci s druhou 

maturující třídou – dohoda o termínu a místě konání maturitního plesu. Další 

podrobné informace o celkové organizaci maturitního plesu postoupili k dalším 

jednání mezi maturujícími třídami.  

Na závěr tohoto tématu třídní učitelka pochválila žáky, kteří pomáhali 

v letošním roce při organizaci plesu maturujícím ročníkům. 

7) Odborná praxe – třídní učitelka předložila informace o možnostech 

absolvování odborné praxe. 

 

8) Omlouvání absence – žáci byli vyzváni k dodání omluv jejich absence. 

 

9) Poděkování žákům – třídní učitelka poděkovala žákům za dodržování přezutí 

po příchodu do školy. 



 

Třídnická hodina třídy 2. ročníku 

Atmosféra ve třídě byla poklidná, žáci mezi sebou polohlasně rozmlouvali. Z jejich 

projevu bylo zřejmé, že chtějí mít tuto hodinu, co nejdřív za sebou. Jejich pozornost 

pouze vzrostla při představení mé osoby a vysvětlení důvodu mé návštěvy. Třídní 

učitelka uvítala žáky na třídnické hodině a ihned přistoupila k tématům, která byla 

probírána na poradě třídních učitelů. 

1) Nepořádek v šatnách – třídní učitelka upozorňovala žáky, že je v jejich šatnách 

velký nepořádek (rozházené přezůvky a učebnice). Třídní učitelka se dotazovala 

na názor žáků, co udělají s tímto nepořádkem a jaká navrhují opatření. Společně 

se shodli, že si přezůvky budou vkládat do sáčků a pověsí na věšáky. Učebnice 

budou nechávat ve společné krabici.  

2) Nepořádek v učebnách – třídní učitelka apeluje na žáky, aby po odchodu 

z učebny vyhazovali odpadky z lavic do odpadkového koše a zvedli židle 

na  lavice. Dále je upozornila, že není možné, aby ve skříni, která je součástí 

učebny, nacházela jejich měsíc staré zapáchající svačiny.  

3) Pravidla vstupu do školy – proběhla kontrola čipů (někteří čipy neměli u sebe) – 

kontrola proběhne i následující den – upozornění na důležitost mít čip u sebe, 

nikde jej nenechávat. Třídní učitelka zdůraznila žákům, že nesmí vpouštět cizí 

osoby do prostor školy. Rozpoutala se diskuze na toto téma, kdy žáci 

argumentovali suverénním chováním mnohých cizích návštěvníků. Následovalo 

doporučení třídní učitelky, jak se v těchto situacích chovat. Apelovala na nutnost 

tohoto opatření s ohledem na situace, které se staly na jiných školách (napadení 

žáků cizí osobou, krádeže). 

4) Pozvánka na školní aktivitu – třídní učitelka připravila pro žáky školní aktivitu, 

která úzce souvisí s jejich studovaným oborem – návštěva veletrhu v Brně. 

Předložila jim programovou nabídku a žádala je o zamyšlení, zda by se této 

aktivity zúčastnili. Stanovila termín, kdy se společně domluví, zda akci 

zrealizují. 



 

5) Kázeňský problém – hlavní téma třídnické hodiny. V minulém týdnu po výuce 

byly nalezeny v učebně této třídy výkaly na židli žáků. S touto situací byli žáci 

již seznámeni. V této chvíli šlo o podrobnější analýzu problému. Třídní učitelka 

zahájila diskuzi: 

Byl to někdo z Vás? 

Žáci shodně reagovali velmi odmítavě a nekompromisně. Argumentovali svým 

rozhodným nesouhlasem a odporem k takovému jednání, ať to udělal kdokoli 

z jakéhokoli důvodu. 

Myslíte, že si to někdo připravil? 

Z vyjádření dotázaných vyplynulo, že si realizaci takového činu nedokáží 

představit. Zda to někdo plánoval, a jakým to způsobem provedl. Kolik se mohlo 

účastnit lidí na provedení. Společně diskutovali o možnostech provedení a počtu 

realizátorů. Shodli se na počtu nejméně dvou lidí, kteří mohou takto akci 

uskutečnit. Nesjednotili se však v názoru, zda to bylo připravené nebo 

spontánní.  

Co bylo příčinou? 

Žáci došli k názoru, že to byla buď pomsta pedagogům, nebo velmi odpudivá 

recese. Nedokázali si představit, že by někdo z jejich spolužáků takovým 

způsobem reagoval.  

Jak by měl být viník potrestán? 

Viníka by veřejně označili a požadovali jeho veřejnou omluvu všem ve škole, 

což cítí, jako dostatečný trest. Zdůraznili, že je pro dotyčného největším trestem 

a hanbou nadále s tímto vědomím dál ve škole pobývat. 

Diskuze byla velmi rušná a žáci se jednotlivě k problému vyjadřovali. Na závěr třídní 

učitelka poděkovala žákům za vyjádření svých názorů a účast na třídnické hodině. 



 

Třídnická hodina třídy 4. Ročníku 

Třídní učitelka uvítala žáky na třídnické hodině. Představila mou osobu a vysvětlila jim 

mou přítomnost. Hlavním tématem hodiny byla maturitní zkouška a hodnocení 

maturitního plesu. 

1) Poděkování za bezproblémový průběh maturitního plesu – třídní učitelka 

zhodnotila průběh maturitního plesu, kdy žákům poděkovala za příkladnou 

organizaci. Zmínila své dojetí při obdarování žáky, kteří v rámci této slavnosti 

předali paní učitelce velmi hodnotný dar, jako projev díků za její práci. 

Atmosféra v této chvíli byla velmi emotivní a žáci opět opakovali své 

poděkování a pozitivní hodnocení. Začala diskuze na téma hodnocení 

jednotlivých částí večera – co se výrazně povedlo (předtančení, předávání 

maturitních šerp, tanec s pedagogy a tanec s rodiči, půlnoční překvapení 

a  noviny maturitního plesu). Diskuze se zúčastnila celá třída, kdy jednotlivě 

hodnotili celý večer. Závěrem třídní učitelka žákům poděkovala za to, že za celý 

večer nikdo z nich nepodlehl alkoholu natolik, aby se choval nepřístojně 

a  ocenila jejich zralý přístup v rámci slavnostního večera. U žáků bylo vidět, že 

si tohoto ocenění váží a mají z něho radost. 

2)  Písemné maturity – žákům byl podrobně vysvětlen celý průběh písemných 

maturitních zkoušek. Bylo zdůrazněno, na co si žáci mají dávat pozor a co vše 

může nastat. V průběhu diskuze byla zřejmá obava žáků z písemných 

maturitních zkoušek. Třídní učitelka pozitivně žáky povzbuzovala a dodávala 

jim odvahy. Jednotlivé dotazy se týkaly celkové organizace a případných 

překážek, které se mohou vyskytnout. Následovaly informace, jak se postupuje, 

když se žákům tyto maturity nepovedou a písemnou zkoušku z kteréhokoli 

předmětu neudělají.  

3) Ústní maturitní zkouška – zde byl podobný průběh, jako u písemných zkoušek. 

Opět se žáci dotazují na celkovou organizaci a případná rizika.  

  



 

V rámci této diskuze také řeší volný studijní týden před zkouškou, který začíná 

slavnostním posledním zvoněním. Žáci začali společně řešit téma, které zvolí 

při  této školní tradici. Až do samého konce třídnické hodiny probíhala společná 

diskuze žáků za aktivního přispění třídní učitelky o celkové organizaci 

prezentace třídy v rámci posledního zvonění. Byli upozorněni na určité hranice, 

které je nutné dodržet. Jak se mohou chovat a co je přísně zakázáno. V této 

chvíli bylo zřejmé, že jsou všichni pohlceni zvoleným tématem a společně začali 

připravovat podobu posledního zvonění. Spolupráce se zúčastnili všichni 

přítomní, jasně dokázali formulovat své návrhy, byl zde znát respekt vůči 

autoritám (třídní učitelka) a vůči názoru většiny. Žáci jsou dobře vybaveni 

dovednostmi komunikace, respektu, empatie a kooperace. Bez většího problému 

se dohodli na námětu a rozdělili si jednotlivé úlohy při jeho tvorbě a celkové 

organizaci tohoto školního obřadu. 

4) Absence – na úplný závěr třídní učitelka jednotlivě s žáky řešila omluvy jejich 

absence. 



 

Příloha č 3.  

Dotazníky pro žáky 

Zaškrtněte zvolenou odpověď  

Pohlaví: Chlapec Dívka   Jsi žákem ročníku:  1. 2. 3. 4. 

1) Jaké máte možnosti podílet se na rozhodování o životě své třídy? 

výborné - dobré – těžko rozhodnout - dostatečné – nedostatečné 

 

2) Máte zájem podílet se na rozhodování o životě ve své třídě? 

určitě ano -  spíše ano - těžko rozhodnout - spíše ne - určitě ne 

 

3) Do rozhodování o životě ve své třídě se zapojuji: 

téměř vždy - často - občas - výjimečně – nikdy 

 

4) Jaké máte možnosti podílet se na rozhodování o životě Vaší školy: 

výborné - dobré – těžko rozhodnout - dostatečné – nedostatečné 

 

5) Máte zájem podílet se na rozhodování o životě ve Vaší škole? 

určitě ano -  spíše ano - těžko rozhodnout - spíše ne - určitě ne 

 

6) Do rozhodování o životě ve své škole se zapojuji: 

téměř vždy - často - občas - výjimečně – nikdy 

 

7) Jste dostatečně informován/a o výsledcích jednání školní žákovské samosprávy? 

určitě souhlasím -  spíše souhlasím - těžko rozhodnout - spíše nesouhlasím - určitě 

nesouhlasím 

  



 

 

Dotazník pro pedagogy 

Zaškrtněte zvolenou odpověď  

1) Máte zájem účastnit se a podporovat žákovskou participaci na Vaší škole? 

určitě ano -  spíše ano - těžko rozhodnout - spíše ne - určitě ne 

 

2) Cítíte dostatečnou podporu a motivaci od vedení školy v záležitostech 

žákovské participaci ve Vaší škole? 

určitě ano -  spíše ano - těžko rozhodnout - spíše ne - určitě ne 

 

3) Myslíte si, že žákovská participace napomáhá k lepšímu a efektivnějšímu 

chodu Vaší školy? 

určitě ano -  spíše ano - těžko rozhodnout - spíše ne - určitě ne 

 

4) Jaká vidíte omezení žákovské participace na Vaší škole? (lze vybrat více 

možností) 

a) Přetíženost pedagogů 

b) Nepříznivé školní klima (mezilidské vztahy, neporozumění, nedůvěra, závist, 

rivalita, nedostatek tolerance, mezigenerační neshody)  

c) Osobní překážky (strach, ostych, nejistota, únava a skepse pedagogů, 

nezájem)  

d) Pasivita a nekázeň žáků 

e) Nedostatečná podpora a motivace vedení školy 

f) Jiná omezení (organizace práce, složení učitelského sboru) 

g) Celková situace ve školství (nedostatečné finanční ohodnocení, nízká 

pedagogická prestiž) 

h) Jiné (uveďte které) ………………………………………… 

 

5) Jste dostatečně informován/a o výsledcích jednání školní žákovské 

samosprávy? 

určitě ano -  spíše ano - těžko rozhodnout - spíše ne - určitě ne 



 

Statistické zpracování dat - žáků 

Otázka č. 1 - Jaké máte možnosti podílet se na rozhodování o životě své třídy?   

Tabulka odpovědí všech žáků bez rozdílu pohlaví 

ročník výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

CELKEM 14,2% (28) 44,7% (88) 20,8% (41) 14,2% (28) 6,1% (12) 

 

Tabulka odpovědí všech žáků celkem dle pohlaví 

celkem výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

CELKEM CHLAPCI 8,7% (4) 45,7% (21) 23,9% (11) 10,9% (5) 10,9% (5) 

CELKEM DÍVKY 15,9% (24) 44,4% (67) 19,9% (30) 15,2% (23) 4,6% (7) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku bez rozdílu pohlaví 

ročník výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

1. ročník 10,5% (8) 60,5% (46) 21,1% (16) 6,6% (5) 1,3% (1) 

2. ročník 26,1% (12) 30,4% (14) 17,4% (8) 15,2% (7) 10,9% (5) 

3. ročník 14,9% (7) 42,6% (20) 27,7% (13) 6,4% (3) 8,5% (4) 

4. ročník 3,6% (1) 28,6% (8) 14,3% (4) 46,4% (13) 7,1% (2) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku a pohlaví 

ročník výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

1. ročník chlapci 5,9% (1) 70,6% (12) 23,5% (4) 0,0% (0) 0,0% (0) 

1. ročník dívky 11,9% (7) 57,6% (34) 20,3% (12) 8,5% (5) 1,7% (1) 

2. ročník chlapci 25,0% (3) 16,7% (2) 25,0% (3) 8,3% (1) 25,0% (3) 

2. ročník dívky 26,5% (9) 35,3% (12) 14,7% (5) 17,6% (6) 5,9% (2) 

3. ročník chlapci 0,0% (0) 50,0% (6) 33,3% (4) 8,3% (1) 8,3% (1) 

3. ročník dívky 20,0% (7) 40,0% (14) 25,7% (9) 5,7% (2) 8,6% (3) 

4. ročník chlapci 0,0% (0) 20,0% (1) 0,0% (0) 60,0% (3) 20,0% (1) 

4. ročník dívky 4,3% (1) 30,4% (7) 17,4% (4) 43,5% (10) 4,3% (1) 



 

Otázka č. 2 - Máte zájem podílet se na rozhodování o životě své třídy?  

Tabulka odpovědí žáků celkem bez rozdílu pohlaví 

ročník určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

CELKEM 26,9% (53) 40,6% (80) 15,2% (30) 14,7% (29) 2,5% (5) 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem dle pohlaví 

celkem určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

CELKEM CHLAPCI 19,6% (9) 39,1% (18) 15,2% (7) 19,6% (9) 6,5% (3) 

CELKEM DÍVKY 29,1% (44) 41,1% (62) 15,2% (23) 13,2% (20) 1,3% (2) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku bez rozdílu pohlaví 

ročník určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

1. ročník 34,2% (26) 46,1% (35) 11,8% (9) 7,9% (6) 0,0% (0) 

2. ročník 26,1% (12) 41,3% (19) 19,6% (9) 8,7% (4)) 4,3% (2) 

3. ročník 27,7% (13) 31,9% (15) 19,1% (9) 17,0%  (8) 4,3% (2) 

4. ročník 7,1% (2) 39,3% (11) 10,7% (3) 39,3% (11) 3,6% (1) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku a pohlaví 

ročník určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

1. ročník chlapci 29,4% (5) 35,3% (6) 11,8% (2) 23,5% (4) 0,0% (0) 

1. ročník dívky 35,6% (21) 49,2% (29) 11,9% (7) 3,4% (2) 0,0% (0) 

2. ročník chlapci 25,0% (3) 50,0% (6) 8,3% (1) 8,3% (1) 8,3% (1) 

2. ročník dívky 26,5% (9) 38,2% (13) 23,5% (8) 8,8% (3) 2,9% (1) 

3. ročník chlapci 8,3% (1) 25,0% (3) 33,3% (4) 25,0% (3) 8,3% (1) 

3. ročník dívky 34,3% (12) 34,3% (12) 14,3% (5) 14,3% (5) 2,9% (1) 

4. ročník chlapci 0,0% (0) 60,0% (3) 0,0% (0) 20,0% (1) 20,0% (1) 

4. ročník dívky 8,7% (2) 34,8% (8) 13,0% (3) 43,5% (10) 0,0% (0) 

 



 

Otázka č. 3 - Do rozhodování o životě ve své třídě se zapojuji: 

Tabulka odpovědí žáků celkem bez rozdílu pohlaví 

ročník téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

CELKEM 12,2% (24) 23,9% (47) 47,2% (93) 14,7% (29 2,0% (4) 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem dle pohlaví 

celkem téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

CELKEM CHLAPCI 15,2% (7) 17,4% (8) 45,7% (21) 19,6% (9) 2,2% (1) 

CELKEM DÍVKY 11,3% (17) 25,8% (39) 47,7% (72) 13,2% (20) 2,0% (3) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku bez rozdílu pohlaví 

ročník téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

1. ročník 9,2% (7) 32,9% (25) 48,7% (37) 6,6% (5) 2,6% (2) 

2. ročník 19,6% (9) 8,7% (4) 43,5% (20) 23,9% (11) 4,3% (2) 

3. ročník 14,9% (7) 29,8% (14) 42,6% (20) 12,8% (6) 0,0% (0) 

4. ročník 3,6% (1) 14,3% (4) 57,1% (16) 25,0% (7) 0,0% (0) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku a pohlaví 

ročník téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

1. ročník chlapci 5,9% (1) 29,4% (5) 47,1% (8) 11,8% (2) 5,9% (1) 

1. ročník dívky 10,2% (6) 33,9% (20)  49,2% (29) 5,1% (3) 1,7% (1) 

2. ročník chlapci 25,0% (3) 8,3% (1) 41,7% (5)  25,0% (3) 0,0% (0) 

2. ročník dívky 17,6% (6) 8,8% (3) 44,1% (15) 23,5% (8) 5,9% (2) 

3. ročník chlapci 25,0% (3) 8,3% (1) 41,7% (5) 25,0% (3) 0,0% (0) 

3. ročník dívky 11,4% (4)  37,1% (13) 42,9% (15) 8,6% (3) 0,0% (0) 

4. ročník chlapci 0,0% (0) 20,0% (1) 60,0% (3)  20,0% (1) 0,0% (0) 

4. ročník dívky 4,3% (1) 13,0% (3) 56,5% (13) 26,1% (6) 0,0% (0) 

 



 

  Otázka č. 4 - Jaké máte možnosti podílet se na rozhodování o životě Vaší školy?  

Tabulka odpovědí žáků celkem bez rozdílu pohlaví 

ročník výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

CELKEM 0,5% (1) 19,8% (39) 30,5% (60) 26,4% (52) 22,8% (45) 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem dle pohlaví 

celkem výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

CELKEM CHLAPCI 2,2% (1) 19,6% (9) 28,3% (13) 19,6% (9) 30,4% (14) 

CELKEM DÍVKY 0,0% (0) 19,9% (30) 31,1% (47) 28,5% (43) 20,5% (31) 

 

Tabulka odpovědí žáků bez rozdílu pohlaví 

ročník výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

1. ročník 1,3% (1) 27,6% (21) 27,6% (21) 34,2% (26) 9,2% (7) 

2. ročník 0,0% (0) 17,4% (8) 43,5% (20) 8,7% (4) 30,4% (14) 

3. ročník 0,0% (0) 17,0% (8) 29,8% (14) 31,9% (15) 21,3% (10) 

4. ročník 0,0% (0) 7,1% (2) 17,9% (5) 25,0% (7) 50,0% (14) 

 

Tabulka odpovědí dle ročníku a pohlaví 

ročník výborné dobré těžko rozhodnout dostatečné nedostatečné 

1. ročník chlapci 5,9% (1) 29,4% (5) 35,3% (6) 17,6% (3) 11,8% (2) 

1. ročník dívky 0,0% (0) 27,1% (16) 25,4% (15) 39,0% (23) 8,5% (5) 

2. ročník chlapci 0,0% (0) 16,7% (2) 16,7% (2) 8,3% (1) 58,3% (7) 

2. ročník dívky 0,0% (0) 17,6% (6) 52,9% (18) 8,8% (3) 20,6% (7) 

3. ročník chlapci 0,0% (0) 16,7% (2) 25,0% (3) 33,3% (4) 25,0% (3) 

3. ročník dívky 0,0% (0) 17,1% (6) 31,4% (11) 31,4% (11) 20,0% (7) 

4. ročník chlapci 0,0% (0) 0,0% (0) 40,0% (1) 20,0% (1) 40,0% (2) 

4. ročník dívky 0,0% (0) 8,7% (2) 13,0% (6) 26,1% (6) 52,2% (12) 

 



 

Otázka č. 5 - Máte zájem podílet se na rozhodování o životě ve Vaší škole?  

Tabulka odpovědí žáků celkem bez rozdílu pohlaví 

ročník určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

CELKEM 16,2% (32) 40,1% (79) 21,8% (43) 17,3% (34) 4,6% (9) 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem dle pohlaví 

celkem určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

CELKEM CHLAPCI 21,7% (10) 34,8% (16) 26,1% (12) 6,5% (3) 10,9% (5) 

CELKEM DÍVKY 14,6% (22) 41,7% (63) 20,5% (31) 20,5% (31) 2,6% (4) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku bez rozdílu pohlaví 

ročník určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

1. ročník 13,2% (10) 50,0% (38) 18,4% (14) 17,1% (13) 1,3% (1) 

2. ročník 19,6% (9) 32,6% (15) 30,4% (14) 8,7% (4) 8,7% (4) 

3. ročník 21,3% (10) 42,6% (20) 17,0% (8) 14,9% (7) 4,3% (2) 

4. ročník 10,7% (3) 21,4% (6) 25,0% (7) 35,7% (10) 7,1% (2) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku a pohlaví 

ročník určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

1. ročník chlapci 11,8% (2) 47,1% (8) 23,5% (4) 11,8% (2) 5,9% (1) 

1. ročník dívky 13,6% (8) 50,8% (30) 16,9% (10) 18,6% (11) 0,0% (0) 

2. ročník chlapci 25,0% (3) 25,0% (3) 41,7% (5) 0,0% (0) 8,3% (1) 

2. ročník dívky 17,6% (6) 35,3% (12) 26,5% (9) 11,8% (4) 8,8% (3) 

3. ročník chlapci 25,0% (3)  33,3% (4) 16,7% (2) 8,3% (1) 16,7% (2) 

3. ročník dívky 20,0% (7)  45,7% (16) 17,1% (6) 17,1% (6) 0,0% (0) 

4. ročník chlapci 40,0% (2) 20,0% (1) 20,0% (1) 0,0% (0) 20,0% (1) 

4. ročník dívky 4,3% (1) 21,7% (5) 26,1% (6) 43,5% (10) 4,3% (1) 

 



 

Otázka č. 6 - Do rozhodování o životě ve své škole se zapojuji:  

Tabulka odpovědí žáků celkem bez rozdílu pohlaví 

ročník téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

CELKEM 3,6% (7) 9,6% (19) 35,0% (69) 38,1% (75) 13,7% (27) 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem dle pohlaví 

celkem téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

CELKEM CHLAPCI 10,9% (5) 8,7% (4) 37,0% (17) 28,3% (13) 15,2% (7) 

CELKEM DÍVKY 1,3% (2) 9,9% (15) 34,4% (52) 41,1% (62) 13,2% (20) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku bez rozdílu pohlaví 

ročník téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

1. ročník 3,9% (3) 7,9% (6) 36,8% (28) 35,5% (27) 15,8% (12) 

2. ročník 4,3% (2) 4,3% (2) 32,6% (15)  37,0% (17) 21,7% (10) 

3. ročník 2,1% (1) 17,0% (8) 40,4% (19)  36,2% (17) 4,3% (2) 

4. ročník 3,6% (1) 10,7% (3) 25,0% (7) 50,0% (14) 10,7% (3) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku a pohlaví 

ročník téměř vždy často občas výjimečně nikdy 

1. ročník chlapci 11,8% (2) 0,0% (0) 35,3% (6) 29,4% (5) 23,5% (4) 

1. ročník dívky 1,7% (1) 10,2% (6) 37,3% (22) 37,3% (22) 13,6% (8) 

2. ročník chlapci 8,3% (1) 0,0% (0) 33,3% (4) 41,7% (5) 16,7% (2) 

2. ročník dívky 2,9% (1) 5,9% (2) 32,4% (11) 35,3% (12) 23,5% (8) 

3. ročník chlapci 8,3% (1) 25,0% (3) 41,7% (5) 16,7% (2) 8,3% (1) 

3. ročník dívky 0,0% (0) 14,3% (5) 40,0% (14) 42,9% (15) 2,9% (1) 

4. ročník chlapci 20,0% (1) 20,0% (1) 40,0% (2) 20,0% (1) 0,0% (0) 

4. ročník dívky 0,0% (0) 8,7% (2) 21,7% (5) 56,5% (13) 13,0% (3) 

 



 

Otázka č. 7 - Jste dostatečně informován/a o výsledcích jednání školní žákovské 

samosprávy? 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem bez rozdílu pohlaví 

ročník 
určitě 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

těžko 

rozhodnout 

spíše 

nesouhlasím 

určitě 

nesouhlasím 

CELKEM 38,1% (75) 38,6% (76) 9,1% (18) 11,7% (23) 2,5% (5) 

 

Tabulka odpovědí žáků celkem dle pohlaví 

celkem 
určitě 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

těžko 

rozhodnout 

spíše 

nesouhlasím 

určitě 

nesouhlasím 

CELKEM 

CHLAPCI 
26,1% (12) 39,1% (18) 15,2% (7) 13,0% (6) 6,5% (3) 

CELKEM 

DÍVKY 
41,7% (63) 38,4% (58) 7,3% (11) 11,3% (17) 1,3% (2) 

 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku bez rozdílu pohlaví 

ročník 
určitě 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

těžko 

rozhodnout 

spíše 

nesouhlasím 

určitě 

nesouhlasím 

1. ročník 48,7% (37) 34,2% (26) 5,3% (4) 11,8% (9) 0,0% (0) 

2. ročník 26,1% (12) 37,0% (17) 17,4% (8) 8,7% (4) 10,9% (5) 

3. ročník 40,4% (19) 38,3% (18) 8,5% (4) 12,8% (6) 0,0% (0) 

4. ročník 25,0% (7) 53,6% (15) 7,1% (2) 14,3% (4) 0,0% (0) 

 

  



 

Tabulka odpovědí žáků dle ročníku a pohlaví 

ročník 
určitě 

souhlasím 

spíše 

souhlasím 

těžko 

rozhodnout 

spíše 

nesouhlasím 

určitě 

nesouhlasím 

1. ročník 

chlapci 
47,1% (8) 41,2% (7) 0,0% (0) 11,8% (2) 0,0% (0) 

1. ročník 

dívky 
49,2% (29) 32,2% (19) 6,8% (4) 11,9% (7) 0,0% (0) 

2. ročník 

chlapci 
0,0% (0) 41,7% (5) 33,3% (4) 0,0% (0) 25,0% (3) 

2. ročník 

dívky 
35,3% (12) 35,3% (12) 11,8% (4) 11,8% (4) 5,9% (2) 

3. ročník 

chlapci 
25,0% (3) 33,3% (14) 16,7% (2) 25,0% (3) 0,0% (0) 

3. ročník 

dívky 
45,7% (16) 40,0% (4) 5,7% (2) 8,6% (3) 0,0% (0) 

4. ročník 

chlapci 
20,0% (1) 40,0% (2) 20,0% (1) 20,0% (1) 0,0% (0) 

4. ročník 

dívky 
26,1% (6) 56,5% (13) 4,3% (1) 13,0% (3) 0,0% (0) 

 



 

Statistické zpracování dat - pedagogů 

Otázka č. 1 – Máte zájem účastnit se a podporovat žákovskou participaci na Vaší 

škole? 

  určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

pedagogové 20% (5) 52% (13) 28% (7) 0% (0) 0% (0) 

 

Otázka č. 2 - Cítíte dostatečnou podporu a motivaci od vedení školy v záležitostech 

žákovské participace ve Vaší škole? 

  určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

pedagogové 48% (12) 44% (11) 8% (2) 0% (0) 0% (0) 

 

Otázka č. 3 - Myslíte si, že žákovská participace napomáhá k lepšímu a 

efektivnějšímu chodu Vaší školy? 

 

  určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

pedagogové 16% (4) 28% (7) 52% (13) 4% (1) 0% (0) 

 

Otázka č. 4 - Jaká vidíte omezení žákovské participace na Vaší škole? 

  a b c d e f g h 

pedagogové 20% (5) 4% (1) 12% (3) 56% (14) 0% (0) 20% (5) 4% (1) 48% (12) 

 

Otázka č. 5 - Jste dostatečně informován/a o výsledcích jednání školní žákovské 

samosprávy? 

  určitě ano spíše ano těžko rozhodnout spíše ne  určitě ne 

pedagogové 52% (13) 32% (8) 16% (4) 0% (0) 0% (0) 

 


