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6.2 Kódované rozhovory s žáky 



 



6.3 Kódované rozhovory s učiteli 

 

 



 

 



6.4 Tabulka kategorií a kódů 

kategorie žáci učitelé 

Příprava plesu 

Pozitivní 

činnosti žáků při přípravě, rozdělení 

činností, ubývající čas jako 

motivace, příprava plesu místo 

výuky, řešení detailů, využití 

poznatků ze školy k plesu, 

přizpůsobení harmonogramu roku 

přípravám plesu 

časový tlak, práce závisí na 

domluvě žáků, práce žáků, náročná 

akce, samostatnost žáků 

v přípravách, žáci projekt chtějí, 

využití znalostí ze školy, pořízení 

záznamů z plesu, administrativní 

záležitosti organizace plesu, 

přípravný výbor plesu, omezení 

rizik, financování projektu, 

personální zajištění plesu, omezený 

prodej lístků, nezletilí jsou pod 

kontrolou dospělých, bezpečnost je 

zajištěna ostrahou, zábava bez 

alkoholu 

Negativní 

počáteční obtíže při přípravě, čas 

jako stresor, špatný začátek 

Spolupráce ve 

třídě 

Pozitivní 

společná práce třídy, rozdělení 

činností, lepší spolupráce v malé 

skupině, spolupráce ve třídě, 

týmová spolupráce, snaha o 

kompromis, aktivita, snadná 

spolupráce, znalost vlastní role ve 

třídě, otázka autority, vzájemný 

respekt, volba vůdce, nová 

dovednost, důležitá role domluvy, 

metoda hlasování, pravidla diskuze, 

delegování pravomocí 

Práce závisí na domluvě žáků, 

přenesení odpovědnosti na žáky, 

delegování pravomocí, důležitá role 

domluvy, spolupráce žáků, 

Prevence šikany?, Prožití 

společného úspěchu, hádky ve třídě 

Negativní 

neochota spolupracovat, 

neangažovanost spolužáků, obtíže 

při společném rozhodování, 

chybějící vzájemný respekt mezi 

žáky, neshody v kolektivu, hádky 

ve třídě 

Osobnostní 

přínos 

osobní zodpovědnost, samostatnost, 

pochopení smyslu plesu, nové 

zkušenosti, poučení se pro příště, 

strach z neúspěchu, očekávání, 

osobní iniciativa, zkušenost pro 

život, zlepšení komunikačních 

Žáci v nových rolích, samostatnost 

žáků, radost z odvedené práce, 

dojemné chvíle, žáci získají nové 

znalosti 



dovedností, znalost vlastní role ve 

třídě, aktivita v okruhu vlastních 

zájmů, otázka budoucnosti, 

prosazení svého názoru, zkušenost 

s organizací plesu, radost 

z odvedené práce, ocenění druhých 

Negativa 

projektu 

ulejvání se, nelehká spolupráce, 

strach z neúspěchu, čas jako stresor, 

příležitost pro flákání, přenechání 

aktivity druhým, nejistota 

z výsledku, nepřesvědčení rodiče, 

nervozita, hádky ve třídě, negativní 

hodnocení plesu, nejistota 

v harmonogramu práce 

hádky ve třídě, neúčast žáků na 

plese, nezájem žáků o projekt, okolí 

nezná smysl projektu, náročný 

projekt, projekt není pro každého, 

nemotivovaní žáci, flákání, rizika 

projektu -alkohol 

Vztahy mezi 

třídami 

rivalita mezi třídami, pomoc 

z jiných ročníků 
- 

Učitel v době 

příprav plesu 

počáteční neochota pomáhat 

s přípravami, ambice učitelů 

stihnout učiva, benevolentnost 

učitelů na konci roku, důležitá role 

třídního učitele, učitel jako garant, 

zájem učitele o ples, zapojení 

učitele do příprav, podpora od 

učitelů, role osobnosti a osobního 

nastavení učitele, respekt k učiteli 

učitelé jako garanti, učitelé jsou tu 

pro žáky, přesvědčení o smyslu 

projektu, náročná akce, jiný pohled 

na děti, několikanásobná zkušenost 

učitelů s organizací, počáteční 

nedůvěra v projekt, učitelé mají 

odpovědnost 

Výuka v době 

příprav plesu 

výuka je navázaná na ples, klasická 

výuka v době příprav, příprava 

plesu místo výuky, ples jako 

prostředek k učení v jednotlivých 

předmětech, neefektivita klasické 

výuky, nespokojenost s klasickou 

výukou, prezentace vlastních 

projektů v hodinách 

jistota střední školy, žáci se učí 

kvůli přijímačkám na SŠ, ples je 

smysluplná náplň konce školního 

roku, návaznost na ŠVP, využití 

„volných“ měsíců, Příprava plesu 

souvisí s obsahem předmětů, 

shrnutí toho, co se žáci naučili ve 

škole. 

Okolí a názory 

na projekt 

zájem rodičů o školu, účast rodičů 

na plese, unikátnost projektu, 

zapojení rodiny, nepřesvědčení 

rodiče, nedůvěra v projekt 

uznání práce žáků, rozličnost 

názorů okolí, kritika okolí, vliv 

rodičů, pozvánka pro ředitele 

ostatních ZŠ, inspirace pro druhé 

školy, projekt má sponzory, rodiče 

platí vstup a kupují tombolu, 

nepřesvědčené okolí, okolí nezná 

smysl projektu 

Smysl plesu 

rituál na ukončení školní docházky, 

překvapení pro rodiče, akce pro 

rodinu, motivace, proč chodit do 

školy, zábava 

rituál, radost z odvedené práce, 

dobré výsledky projektu, unikátní 

projekt, žáci v jiném světle, tradice 

projektu, smysluplnost projektu 



6.5 Souhlas s konáním plesu 

Vážení rodiče, milí žáci, 

již 12 let udržuje naše škola tradici absolventských plesů žáků 9. tříd. Jedná se 

o akci poměrně výjimečnou a na jiných základních školách ne příliš často vídanou. 

Přesto, že občas slýcháme ojedinělé kritické hlasy (pohříchu vždy od lidí, kteří se 

plesu nikdy nezúčastnili), jsme na tuto akci velmi hrdí a rádi bychom v této tradici 

pokračovali. Domníváme se, že jde nejenom o důstojné rozloučení deváťáků s naší 

školou, ale i vlastně o první přípravu na jejich vstup do světa dospělých. Důkazem, 

že všechno naše společné snažení má smysl, bývají nadšené ohlasy žáků i rodičů 

jak přímo na plese, tak i po něm. Proto bychom rádi, společně s vámi, uspořádali i 

dvanáctý. 

Celý ples je samozřejmě nekuřácký (kouřit bude možné mimo budovu) a pro žáky 

nealkoholický. 

Uspořádání plesu není nic, co bychom dělat museli. Těch 12 ročníků jsme 

uspořádali, protože cítíme, že má celá akce smysl a nalezli jsme u tehdejších 

absolventů dostatečnou podporu. Abychom se „do toho“ pustili i podvanácté, 

potřebujeme znát zájem vás – deváťáků a rodičů. Proto se vás tedy ptáme, zda se 

vašeho případného absolventského plesu zúčastníte. Součástí Vašeho případného 

souhlasu je zároveň závazek ke koupi profesionálně natočeného DVD z plesu 

v ceně 200 Kč. Vyplňte tedy prosím tento „dotazník“ co nejzodpovědněji. 

Děkujeme 

vedení školy 

……………………………………………. jméno (třída) se zúčastní x nezúčastní 

12. absolventského plesu. 

 



6.6 Informace o konání 12. absolventského plesu 

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 

Informace o 12. absolventském plesu školy 

Ples je z výchovných důvodů důsledně nekuřácký pro všechny jeho účastníky – pro kuřáky je 

provozovatelem KD vyhrazen prostor před hlavním vchodem. Pro žáky je zajištěn provoz nealko baru. 

Datum a hodina: 17. června 2016 (pátek), 19,00-01,00 hodin, začátek programu 20,00hod 

Místo:   Kulturní dům Písek 

Program:  viz informace z třídních schůzek, přesný časový rozpis programu celého večera bude 

k dispozici pro všechny plesové hosty na místě 

 Sponzorské dary (tombola): Můžete poskytnout prostřednictvím třídních učitelek, vedení školy nebo 

kanceláře školy (v případně potřeby společně s darovací smlouvou). Po domluvě s třídními důvěrníky 

cca 5ks na rodinu. Zároveň s předáním daru prosíme o informaci o fyzické či právnické osobě dar 

poskytující, aby bylo možno sponzory uvést na oficiálním programu plesu a poděkovat jim – jinak 

samozřejmě poděkujeme všem bez uvedení jména. 

 Pro důstojný a bezproblémový průběh plesu musíme vytvořit základní organizační podmínky, jimiž jsou 

i níže uvedené prohlášení a informace. Děkujeme vám za pochopení. 

Prohlášení rodičů 

Bereme tímto na vědomí, že můj syn/dcera …………….……….………………… třída: IX. ….. 

se může plesu z důvodu zajištění dozoru, bezpečnosti a bezproblémového průběhu zúčastnit pouze v doprovodu 

rodičů, tzn., že i ples opustí v doprovodu rodičů. V opačném případě se plesu zúčastnit nemůže. Po celou dobu 

plesu ručí rodiče za chování svého dítěte, zvláště za opatření proti zneužívání omamných látek (alkohol, tabák). 

V případě, že se rodiče nezúčastní plesu (nebo musí ples opustit v průběhu) bude dozor zajištěn jinou zletilou 

osobou (jméno a příjmení) ……………………………………………………………… za stejných podmínek. 

Lístky na ples v hodnotě 200,-Kč je možno zakoupit od 10. 6. 2017 pouze v kanceláři školy osobně rodiči (či 

jinou zletilou osobou) nebo prostřednictvím třídní učitelky přes dítě po písemném objednání. Každý absolvent 

má nárok na jeden lístek pro sebe zdarma. Závazně objednávám celkem (počet ks) 

……………………………….. lístků v ceně ……….……..,-Kč. 

Ples je určen pouze pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče, rodinné příslušníky, bývalé zletilé žáky školy (nezletilé 

opět pouze v doprovodu rodičů) a rodiče všech ostatních žáků školy a další hosty. Na ples nebude pořadatelskou 

službou umožněn vstup nezletilým žákům (pokud nejsou rodinnými příslušníky v doprovodu rodičů) a osobám 

v jiném než společenském oblečení. 

datum a podpis rodičů 

Prohlášení žáka 

 Beru tímto na vědomí, že se můžu plesu z důvodu zajištění dozoru, bezpečnosti a bezproblémového 

průběhu zúčastnit pouze v doprovodu rodičů, tzn., že i ples opustím v doprovodu rodičů. 

 V případě, že se rodiče nezúčastní plesu (nebo musí ples opustit v průběhu) bude dozor zajištěn jinou 

zletilou osobou určenou rodiči a uvedenou v tomto prohlášení. 

 Na ples nebude pořadatelskou službou umožněn vstup nezletilým žákům (pokud nejsou rodinnými 

příslušníky v doprovodu rodičů). I bývalí žáci školy, kteří nejsou zletilí, mohou ples navštívit pouze 

v doprovodu rodičů (či jiné zletilé osoby) za stejných podmínek jako žáci 9. tříd. 

 Budu se chovat ohleduplně ke všem účastníkům plesu a dodržovat zásady slušného chování, bezpečnostní 

pravidla a respektovat pokyny vyučujících a rodičů. 

 Nebudu ničit majetek zařízení a nesu odpovědnost za škodu mnou způsobenou. 

 Budu dodržovat přísný zákaz konzumace alkoholu, kouření cigaret či požívání jiných, zdraví 

nebezpečných látek. 

 Jsem si vědom/vědoma, že na plese vystupuji také jako reprezentant školy a případné pokračování plesu 

do budoucna je odvislé i od mého bezproblémového chování. 

datum a podpis žáka/žákyně



6.7 Standardy pro základní vzdělávání z českého jazyka 

a matematiky a její aplikace 

 

 


