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Příloha ke zprávě o výsledcích ankety mezi žáky 5. ročníků a rodiči FZŠ Barrandov: 

Názory a nápady rodičů k problematice povinně volitelných předmětů a školní výuce na naší škole celkově 

Zde uvádíme výčet v zásadě všech odpovědí rodičů. Vlastní odpovědi nebyly po jazykové stránce upravovány. Vynecháno bylo pár odpovědí čí částí 

odpovědí, které byly jmenovitě adresné vůči některému z učitelů buď v pozitivním, nebo negativním smyslu. Ale i za ně děkujeme. 

-základy finanční gramotnosti (účet, debet/kredit, půjčka, dluh, fin. zajištění) např. formou založení fiktivní firmy nebo domácnosti a jejího hospodaření. -
zařazení některých hodin konverzace s rod. mluvčím u výuky cizích jazyků 

1. Děkujeme za zájem o naše názory. 2. Chybí výuka v zacházení s informací, analýza stávajících struktur a sestavování svých pro pochopení nějakého 
konceptu. Podle mé představy, by to mělo být v zeměpise. Ale ve stávající vlastivědě se toto umění jen vyžaduje, ale neučí se vůbec. 

Bylo by dobře zařadit vice samostatných projektů a sportovních aktivit 

co nejdříve by měly děti začít s druhým cizím jazykem, určitě ne ruština 

Dramatický kroužek 

Důležitá je pro nás kvalita a metody výuky. Pokud učitelé přistupují k dětem rezignovaně - tedy s tím, že polovinu třídy to nezajímá a druhá nedává pozor, 
protože nadaní jsou na gymnáziích, tak se obávám, že se o kvalitě mluvit nedá. 

Chybí mi možnost větší nabídky cizích jazyků, zejména francouzského jazyka, který je na středních školách a děti nejsou připravené. 

Chybí mi výběrová matematická třída/ jazyková třída 

Každé dítě je osobnost a jako k takovému by se k nim mělo přistupovat. :) 

Každý předmět by měl vyučovat samostatný učitel - profesionál daného předmětu! 

Kroužek doučování, příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M 

Matematika Hejného: ačkoliv mé dítě chodí v současné době na kroužek a baví ho, nemyslím si, že by bylo dobré přesedlat najednou v 6.třídě na jiný typ 
výuky. Za zachování třídního kolektivu jsem jednoznačně, přesto bych to nijak nechtěla spojovat s matematikou Hejného jako metodou výuky v běžných 
hodinách. Povinně volitelný předmět, proč ne. Zařadit prvky z prof. Hejného do "běžné" výuky, proč ne. Ale nepředělávat v šesté třídě výukový styl 
matematiky. Současná nabídka volitelných předmětů: nelze si vždy zcela dobře představit, co se pod nabídkou skrývá - viz popis na webu. Nejlépe je snad 
popsaná audiovizuální tvorba. Jestli jsem to dobře prošla, pro 8. a 9. ročník je možná pouze: audio vizuální tvorba, literární seminář, praktická angličtina, 
sportovky, výběrová němčina, výtvarné činnosti. Kdybych já měla být žákem 8.a 9. třídy, budu při volbě hodně trpět. Zajímala by mne filmová a audiovizuální 
tvorba a jako druhý předmět bych asi z nouze volila jazyky. To, co jsem vyplnila v dotazníku - například předmět informatika (6. a 7.tř.), jsem volila protože je 
psáno, že předmět audiovizuální tvorba na něj navazuje (toto je dokonce v souladu s tím, co by volilo mé dítě). Jinak dítě dosti nerado čte a vše typu jazyky, 
literatura apod. půjde v jeho případě stranou (bohužel). 

Maximálně jedno odpolední vyučování a méně domácích úkolů. 
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Mohlo by být nabídnuto několik předmětů, které by měly roční nebo i půlroční periodicitu, které by umožňovaly frekventovanější výběr žáky a současně 
seznámení se s různými oblastmi. Tyto předměty by mohly být nabídnuty i napříč ročníky, rozvrhově by to mohla být jedna dvouhodinovka týdně. V rámci 
nich by mohly být např. redakční práce na školním časopise vytvářející příležitost pro práci žáků napříč ročníků. Dále by bylo vhodné uvážit volitelnost v rámci 
obsahových oblastí, aby to nebyl výběr nad rámec povinného obsahu, ale v rámci něho. Výběr by neměl být vnucený dvojicemi předmětů, ale nezávisle. 

můj syn zatím navštěvuje 1.stupeň, ale trápí nás špatné vzájemné vztahy mezi dětmi, neustálé žalování, donášení a nekamarádství. Uvítali bychom větší 
spolupráci třídy se školním psychologem. 

Na škole bychom uvítali možnost výběru při výuce 2. cizího jazyka, ať už povinného nebo formou volitelného předmětu. 

Nahradila bych naprosto zbytečné kroužky jako Ekologický semin., Etická výchova, Sportovní hry apod. smysluplnými vzdělávacími aktivitami. Dále bych 
navýšila množství hodin, které mohou na předmětech děti strávit (3 vyučovací hod bez možnosti zvolit více předmětů jsou prostě málo) 

navrhuji, aby třída byla při výuce angličtiny rozdělena do dvou skupin, a to dle výkonnosti, přičemž na počátku každého pololetí by bylo možné na základě 
výsledků kontrolních testů přestupovat mezi oběma skupinami. Ve skupině s lepšími výsledky by se mohlo více pracovat s rozbory textů, s psaním esejí, s 
rozbory textů k písním, apod. 

Nejsem si jista výukou matematiky podle Hejného, uvažuji o přeřazení syna (7.třída) do jiné třídy. Mám ještě syna v první třídě, učí se podle Hejného - 1.-
2.třída asi v pořádku, nicméně od 3.třídy budu uvažovat o změně na "klasickou" výuku matematiky. Metodu Hejného považuji za vynikající doplněk ke 
"klasické" matematice. 

Není to tak úplně k výuce na 2.st., ale spíše k organizaci. Prosím o co nejšetrnější rozmísťování žáků při slučování šestých ročníků. Je to vnímáno s velkou 
nevolí. 

orientované třídy na 2. stupni - matematická, humanitní, jazyková, sportovní, atd. - dle zájmů žáků 

Pokud by matematika podle Hejného byla od první třídy, pak souhlasím, ale zařadit jí jako hlavní směr matematiky na druhý stupeň, s tím souhlasit nemohu. 
Jako doplňkovou metodu či v rámci kroužku po vyučování, s tím souhlasím, ale jen jako doplňkovou metodu. 

Postrádám zde např. téma zcela neužitečných návštěv a exkurzí, které jen omezují prostor na skutečnou výuku. 
Jak může dítě, které dostalo tolik pětek, mít na vysvědčení jedničku nebo dvojku? Když jsem proti tak dobré známce protestoval, sdělila mi vyučující, že to 
jsou "malé" pětky. Jsem zvědav, jestli se z toho naše děti někdy dostanou nebo nebudou chápat známkování až do konce života. Zde poznamenávám, že 
zatím nevím, zda se podobné věci dějí i na vyšším stupni. 

preferuji jakoukoli možnost, kdy by šlo pracovat s menším kolektivem (ne ve 30 žácích dohromady) 

Přeji si, aby byl zachován vysoký standard výuky, jako je tomu na prvním stupni. 

Ráda bych doufala v udržení vysokého standardu výuky, jaký zažíváme na prvním stupni díky osobnosti paní učitelky Hoschlové. Také doufám, že i na druhém 
stupni jsou žáci aktivně podporováni ve sportu, včetně účasti na některých sportovních soutěžích. Obecně bych ráda, aby v dětech byl pěstován kladný vztah 
ke škole a hrdost na ni. 

spokojenost 
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širší nabídka ve výuce jazyků - rozšířit o Š, F,  začlenit výuku finanční gramotnosti, prevence drog a kyberšikany samostatné projekty, které se budou prolínat 
různými předměty nebo se nějakým možným způsobem propojí např. se školou v přírodě 

udělat výuku bez odpoledního vyučování (bez pauzy na oběd). Každý den dát výuku vkuse, děti mohou končit třeba v půl třetí a pak si zajít na oběd. Děkuji. 

Určitě bychom měli zájem o výuku druhého jazyka 

V obecné rovině zvyšovat kvalitu výuky na II. stupni pro žádané profese, pro studium na průmyslových školách a školách s nějakým zaměřením. 

Větší pozornost dítěte, dokázat přitáhnout jako za zábavou, aby vše snadno chápalo a lépe zvládalo učivo. 

Vzhledem k vysokému počtu žáků odcházejících na víceletá gymnázia klesá výkonnost 6. tříd - syn proto odejde na jinou ZŠ, abychom mu zachovali kvalitní 
výuku i na 2. stupni. 

zaměření na nadané děti, rozdělení žáků do tříd podle zájmu a schopností - to by snížilo počet odcházejících dětí na víceletá gymnázia po 5. a 7. ročníku 

Zaměřit se na zvyšování znalostí našich dětí ve smysluplné oblasti oproti nesmyslnému zabití času na předmětech typu Etická výchova. Bylo by skvělé, kdyby 
se ze smysluplných předmětů mohlo vybrat více než 2 předměty na 3 vyučovací hodiny. Nešlo by to navýšit na 4-5 vyučovacích hodin? 

Zařazení předmětu FAV velmi zpestřilo nabídku volitelných předmětů a ze zkušenosti starší dcery mohu potvrdit, že výrazně posiluje praktické dovednosti v 
této oblasti. Co se týká ostatních předmětů ze stávající nabídky je výrazně orientovaná na sport včetně hodinových dotací, které bych naopak uvítala v dané 
nabídce u předmětů jazykových. Z mého pohledu by nabídku zpestřila cvičení (Ma, Fy, Ch), biologické semináře apod., případně i jako možnost kroužku. 

Zaujmout dítě výkladem a vyučovací hodinou tak, aby si samo svou zvídavostí vyhledávalo k předmětnému obsahu další informace a těšilo se na další 
zajímavý den ve škole. 

 


