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Čeština

Základní  údaje

Název  výzkumu Hodnocení  Extra  třídy  -  žáci

Autor

Jazyk  dotazníku

Veřejná  adresa  dotazníku http://www.survio.com/survey/d/S9J3A7S5D7V2G7W3T

První  odpověď 13.  06.  2016

Poslední  odpověď 02.  07.  2016

Doba  trvání 20  dnů



Statistika  respondentů

466 238 37 191 51,1  %
Počet

návštěv

Počet

dokončených

Počet

nedokončených

Pouze

zobrazení

Celková  úspěšnost

vyplnění  dotazníku

Historie  návštěv  (13.  06.  2016  –  02.  07.  2016)
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Počet  návštěv  (466) Počet  dokončených  (238)

Celkem  návštěv Zdroje  návštěv Čas  vyplňování  dotazníku

41,0  %

7,9  %

51,1  %

100  %

34,9  %

50,8  %

Pouze  zobrazeno  (41,0  %)

Nedokončeno  (7,9  %)

Dokončeno  (51,1  %)

Přímý  odkaz  (100  %) 1-2 min.  (1,3  %)

2-5 min.  (5,0  %)

5-10 min.  (34,9  %)

10-30 min.  (50,8  %)

30-60 min.  (2,9  %)

>60 min.  (5,0  %)
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Jak  si  vnímal/a prvotní  informaci,  že  se  vaše  třída  zapojí  do  programu  Extra  třída?
Výběr  z  možností ,  zodpovězeno 238x ,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Byl/a  jsem  velmi  ráda 92 38,7  %

 Byl/a  jsem  celkem  ráda 96 40,3  %

 Neměl/a  jsem  na  to  žádný  názor 47 19,7  %

 Nebyl/a  jsem  vůbec  rád/a 3 1,3  %

92  (38,7 %)

96  (40,3 %)

47  (19,7 %)

3  (1,3 %)
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Kdo   přišel   s  konkrétním  nápadem  tématu  vašeho  projektu Extra  třídy?
Výběr  z  možností ,  zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Jeden  ze  zástupců  žáků 33 13,9  %

 Skupina  žáků 63 26,5  %

 Patronka 95 39,9  %

 Téma  vzešlo  z  ankety  realizované  mezi  veřejností 10 4,2  %

 Někdo  jiný 37 15,5  %

33  (13,9 %)

63  (26,5 %)

95  (39,9 %)

10  (4,2 %)

37  (15,5 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Domluvili  jsme  se  všichni.

(3x)  Paní  učitelka

třídní  učitelka

napadlo  nás  to  dohromady  s  celou  třídou.

paní  učitelka

My  všichni

Třídní  učitel.

pan  učitel  Rychlý

(2x)  Jeden  ze  zástupců  školy

(6x)  pan  učitel

Nevím  asi  pan  ředitel.
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paní  třídní  učitelka

(3x)  celá  třída

(2x)  učitelka

žáci  i  patronka.

Z  lekarny

lékárník

Pan  starosta

Jeden  z  žáků

Učitelka  ČJ

Patron

Paní  učitelka  češtiny

David  z  Mirinky

Pan  učitel

Hlasování  ve  třídě.

Hlasovali jsme  ve  třídě
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Co  Tě  nejvíce  bavilo  v  rámci  přípravné  fáze  projektu,  kdy  jste  společně  se  spolužáky

zpracovávali  váš  projekt  v  online  projektové  kanceláři?  (Můžeš  zvolit  jednu  až  dvě  položky.)
Výběr  z  možností,  více  možných,  zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Vymýšlení  a  hledání  konkrétního  tématu  pro  náš  projekt 77 32,4  %

 Zpracování  harmonogramu  projektu 33 13,9  %

 Rozdělování  a  plánování  úkolů 121 50,8  %

 Zpracování  rozpočtu 25 10,5  %

 Zpracování  propagačního  textu  o  projektu  (na  vaší  nástěnce)  a  plánování  propagačních  aktivit 38 16,0  %

 Zpracování  propagačního  spotu  (videa  či  animace) 60 25,2  %

 Něco  jiného 12 5,0  %

77  (32,4 %)

33  (13,9 %)

121  (50,8 %)

25  (10,5 %)

38  (16,0 %)

60  (25,2 %)

12  (5,0 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Nic.

realizace

Tvoření  videa  z  celého  průběhu  našeho  realizování.

Vyhledávání  míst,  kam  tento  projekt  umístit.

Nejzábavnější  byla ta  první :)

Zahájení  promítání  a  instalace  markýzi  a  projektoru.

Vaření  a  spolupráce  s  třídou

Konstruování  Knižních  pohotovostí

Nejvíce  mě  bavilo  nacvičování  jednotlivých  divadelních  her.

Nejvíce  mě  bavilo  předvádět  naší  tvorbu  veřejnosti  skrze

Nejvíce  mě  bavila  práce  na  broukovišti,  příprava  jídla  a  sirupu  na  otvírání.

Třídění  knihovny.



Co  Tě  naopak  při  přípravě  projektu  v  online  projektové  kanceláři  bavilo  nejméně?  (Můžeš

zvolit  jednu  až  dvě  položky.)
Výběr  z  možností,  více  možných,  zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Vymýšlení  a  hledání  konkrétního  tématu  pro  náš  projekt 30 12,6  %

 Zpracovávání  harmonogramu  projektu 63 26,5  %

 Rozdělování  a  plánování  úkolů 21 8,8  %

 Zpracování  rozpočtu 98 41,2  %

 Zpracování  propagačního  textu  o  projektu  (na  vaší  nástěnce)  a  plánování  propagačních  aktivit 51 21,4  %

 Zpracování  propagačního  spotu  (videa  či  animace) 43 18,1  %

 Něco  jiného 8 3,4  %

30  (12,6 %)

63  (26,5 %)

21  (8,8 %)

98  (41,2 %)

51  (21,4 %)

43  (18,1 %)

8  (3,4 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

pracovní  listy  u  daných  úkolů

Administrativa  na  extra  třídě  (aktualizování  apod.)

zadávání  informací  do  systému  jelikož  to  bylo  velmi  problémové

Někdy  mě  nebavilo  to  řešit  celou  normální  výukovou  hodinu,  kdy  jsme  nevěděli  např.  téma.

Téhle  části  jsem  se  osobně  nijak  zvlášť  nevěnoval,  takže  nevím

Čekání  na  připojení,  pomalý  počítač

poslouchat  spolužáky

Šití  polštářů
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Myslíš  si,  že  v  budoucnosti  využiješ  dovednosti,  které  ses  v  této  přípravné  fázi  projektu

naučil/a?
Výběr  z  možností , zodpovězeno 238x ,   nezodpovězeno  0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Určitě  ano 88 37,0  %

 Spíše  ano 107 45,0  %

 Spíše  ne 33 13,9  %

 Určitě  ne 10 4,2  %

88  (37,0 %)

107  (45,0 %)

33  (13,9 %)

10  (4,2 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
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Co  Tě  nejvíce  bavilo  na  praktické  fázi  realizace,  kdy  jste  se  už  věnovali  konkrétním  aktivitám

projektu  a  chystali  jste  závěrečné  i  další  akce?  (Můžeš  zvolit  jednu  až  tři  položky)
Výběr  z  možností,  více  možných,   zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Plánování  aktivit 83 34,9  %

 Zajištění  pomůcek  a  materiálu 36 15,1  %

 Komunikace  se  zástupci  města  či  úřadů 27 11,3  %

 Příprava  závěrečné  akce  (či  jiných  akcí  pro veřejnost) 83 34,9  %

 Propagace  závěrečné  akce  (či  jiných  akcí  pro  veřejnost) 47 19,7  %

 Organizace  průběhu  samotné  akce 69 29,0  %

 Tvá  konkrétní  role  v  rámci  akce 65 27,3  %

 Spolupráce  se  spolužáky  (týmová  práce) 103 43,3  %

 Fundraising  -  získávání  financí,  darů 13 5,5  %

 Vyhodnocení  projektu 20 8,4  %

 Něco  iného 4 1,7  %

83  (34,9 %)

36  (15,1 %)

27  (11,3 %)

83  (34,9 %)

47  (19,7 %)

69  (29,0 %)

65  (27,3 %)

103  (43,3 %)

13  (5,5 %)

20  (8,4 %)

4  (1,7 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Praktická  část -  práce  se  dřevem

malování  laviček

Natáčení.

samotná  realizace
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Myslíš  si, že v  budoucnosti  využiješ  dovednosti,  které  ses  v  této  praktické  realizační  části

Extra  třídy  naučil/a?
Výběr  z  možností ,    zodpovězeno 238x,   nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Určitě  ano 89 37,4  %

 Spíše  ano 106 44,5  %

 Spíše  ne 37 15,5  %

 Určitě  ne 6 2,5  %

89  (37,4 %)

106  (44,5 %)

37  (15,5 %)

6  (2,5 %)
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Pracovali  jste  jako  třída  víceméně  samostatně  nebo  vás  musela  pravidelně  vést  a  úkolovat

vaše  patronka?
Výběr  z  možností ,   zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Především  samostatně 14 5,9  %

 Spíše  samostatně 91 38,2  %

 Spíše  za  podpory  patronky 107 45,0  %

 Především  s  podporou  patronky 26 10,9  %

14  (5,9 %)

91  (38,2 %)

107  (45,0 %)

26  (10,9 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Byla  do  aktivit  Extra  třídy  zapojena  celá  třída  či  jen  menší  část  aktivních  žáků?
Výběr  z  možností ,    zodpovězeno 238x,   nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Celá  třída  nebo  téměř  celá  třída 176 73,9  %

 Polovina  třídy 42 17,6  %

 Menší  část  třídy 20 8,4  %

176  (73,9 %)

42  (17,6 %)

20  (8,4 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Hodnocení  Extra  třídy  -  žáci

on-line  dotazníky  zdarma  –  www.survio.com 11



Jak  bys  zhodnotil  web  Extra  třídy?
Výběr  z  možností ,   zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Velmi  dobrý 77 32,4  %

 Spíše  dobrý 131 55,0  %

 Spíše  špatný 18 7,6  %

 Úplně  špatný 2 0,8  %

 Pokud  se  Ti  nelíbí,  proč? 10 4,2  %

77  (32,4 %)

131  (55,0 %)

18  (7,6 %)

2  (0,8 %)

10  (4,2 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Radši  bych  nic  nezapisovala  a  jen  vykonávala  praktickou  část  projektu.

pomalý,  zbytečně  moc  grafiky  takže  se  seká,  řekla  bych  trochu  nepřehledný

Neni  to  proste  muj  styl

Je  problémové  zadávání  informací  a  schvalování .  U  rozpočtu  není  možnost  zadat  u  ceny  desetinné  č.

Občas  je  uplně  přetížený, zasekáný  a  nebo  vůbec  nefunguje  a  padá.

Nelíbí  se  mi  grafika  hlavičky  a  navigační  lišta

je  nepřehledný

Bylo by  vhodne  vybrát  lepší  grafiku

Vadí  mi  že  se  dlouhou  dobu  nedají  přidávat  ke  článkům  fotky.

přišel  mi  strašně  nepřehledný
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Sleduješ  facebook  Extra  třídy?
Výběr  z  možností ,    zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Ano,  často 16 6,7  %

 Ano,  zřídka 81 34,0  %

 Ne 101 42,4  %

 Pokud  jej  nesleduješ,  proč? 40 16,8  %

16  (6,7 %)

81  (34,0 %)

101  (42,4 %)

40  (16,8 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Nevedel  jsem  o  tom

Nevěděla  jsem  o  něm,  ale  hodlám  to  v  co  nejkratší  době  napravit.

Neuznávám  facebook

Nemám  FB

Doposud  jsem  o  něm  neslyšel.

Nemám  zájem.

Nezajima  me  to.

Potřebné  informace  najdu  na  stránkách

Nemám  facebookový  účet.

Protože  mě  to  nezajímá.

(2x)  Nemám  Facebook.

Vůbec  jsem  nevěděla  že  existuje.

nemám  důvod  proč  ano

nemám  facebook  ohh

nemám  Facebook

Nemám  ho.

nechodím  na  facebook  ale  mám  ho

nevím  o  něm

Nemám  facebook  a  ani  mít  nechci.

nemám  čas

Nevěděla  jsem,  že  je.

Nevěděl  jsem,  že  je.

Extra  třída  byla  ukončena  a  tak  ho  sledovat  nepotřebuji  protože  tam  nikdo  nedává  příspěvky

Facebook  navštěvuji  jen  málokdy  a  Váš  projekt  mě  zas  až  tolik  nezaujal

Zdá  se  mi  to  zbytečné,  když  se  i  bez  toho  můžu  kdykoliv  podívat  sama.

Nemám  Facebook

nemám čas

nemám  fb

Nezajímá  mě.



nemam  facebok

Protože  nemám  Facebook.

protoze  nechci

(2x)  nemám  facebook

nevím,  že  má  nějakou  stránku

Nechci  ani  mně  to  trochu  nezajímá.

Ani  nevím  že  má  Extra Třída  facebook.

Nechodím  na  facebook.

nemam  facebook
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Chtěl/a  bys,  aby  se  Tvá  třída  opět  zapojila  do  Extra  třídy  i  příští  rok?
Výběr  z  možností ,   zodpovězeno 238x,  nezodpovězeno 0x

Možnosti  odpovědí Responzí Podíl

 Určitě  ano 72 30,3  %

 Spíše  ano 102 42,9  %

 Spíše  ne 38 16,0  %

 Určitě  ne 9 3,8  %

 Pokud  ne,  proč? 17 7,1  %

72  (30,3 %)

102  (42,9 %)

38  (16,0 %)

9  (3,8 %)

17  (7,1 %)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Ss

Moc  bych  chtěla,  ale  jsme  deváťáci  a  každý  jdeme  na  jinou  školu,  už  to  nepůjde.  Bylo  by  to  supr!

Chtěl  bych,  ale  končím  9. ročník  základní  školy.

Uz  nebudem  na  zakladce

Už  budeme  na  střední

Jsme  v  9. trřídě  tím  párem  už  nemáme  šanci  s  tímhle  týmem  a  nový  nechci.

Kdybychom  spolu  šli  další  rok  do  stejné  třídy  tak  ano,  ale  letos  vycházíme  ze  základní  školy

Příští  rok  už  odcházíme  na  střední  školu

Každý  odcházíme  na  jinou  školu.

Končím  na  základní  škole.

Odchod  na  střední  školu.

Odchod  ze  ZŠ.

Asi  ano,  protože  když  se  máme  učit  tak  se  neučíme  ale  jdeme  dělat  Extra třídu.

NUDA

Moc  práce.

protože  se  potřebuji  učit

Příští  rok  ve  škole  nebudu.
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