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Celkové zhodnocení realizace Programu KPPŠ 2013/2014  

Do Programu KPPŠ 2013/2014 se přihlásilo: 

 22 škol a školských zařízení, z toho 3 školy pouze s 1. stupněm  

(besedy realizované v Dětském domově se školou, základní škole a středisku výchovné péče v Šumperku 

nejsou součásti vyhodnocení) 

 142 tříd 

 2 849 žáků 

 

Tabulka č. 1: Celkový počet přihlášených tříd a žáků 

 

5. třídy 6. třídy 7. třídy 8. třídy 9. třídy 

tříd 30 29 28 28 27 

žáků 575 573 568 572 561 

 

Přehled přednášejících organizací a ročníků, ve kterých lektoři jednotlivých organizací realizovali besedy: 

ABATOP, o.s.: 8. ročníky 

Policie ČR, Oddělení tisku a prevence 9. ročníky 

MěÚ Šumperk, odbor soc. věcí, OSPOD 6. ročníky 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně 

pedagogické centrum Ol. kraje, pracoviště Šumperk 6. ročníky 

PONTIS Šumperk, o.p.s. 5., 6., 7. a 8. ročníky 

Poradna zdraví Šumperk 7. ročníky 

 

Do webové aplikace na vyhodnocení průběhu realizace programu KPPŠ 2013/2014 bylo vloženo celkem 

997 dotazníků, z toho: 

 237 zhodnocení pedagogem 

 237 zhodnocení lektorem  

 523 zhodnocení žáky (vyhodnocení průběhu realizace besed ze strany žáků není součástí tohoto 

dokumentu) 

 

V následující tabulce vidíme přehled dle druhu dotazníků a stavu vyhodnocení realizované besedy: 

 beseda je vyhodnocena (alespoň částečně) 

 beseda není vyhodnocena (není zodpovězena ani jedna otázka) 

 beseda nebyla realizována 

 

Tabulka č. 2: počet dotazníků dle druhu a stavu vyhodnocení 

 
vyplněné dotazníky prázdné dotazníky nerealizováno 

zhodnocení pedagogy 182 55 0 

zhodnocení lektorem 206 29 2 

CELKEM 388 84 2 
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V dalším vyhodnocování dotazníků bude pracováno celkem s 388 dotazníky, z toho: 

 182 zhodnocení pedagogy 

 206 zhodnocení besed lektory. 

 

Do databáze bylo vloženo celkem 237 formulářů zhodnocení lektory, bez ohledu na to, zda tam byla 

uvedena nějaká data. Z tohoto počtu nebyly realizovány 2 besedy => ve školním roce 2013/2014 bylo 

realizováno 235 besed. Následující graf znázorňuje přehled realizovaných besed dle ročníků v %. 

 

Graf č. 1: Celkový počet realizovaných besed dle ročníků v % 
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Vyhodnocení besed lektory  

Následující část vyhodnocení realizace KPPŠ 2013/2014 se věnuje vyhodnocení besed lektory. Hodnocení 

realizovaných besed ze strany lektorů obsahovalo jednu kolonku, a to slovní zhodnocení průběhu realizace 

besedy. Zhodnocení mělo sledovat především: 

 zda jsou žáci informováni o besedě, která bude v jejich třídě probíhat,  

 zda je třída nachystána dle požadavků přednášejících organizací (požadavky jsou součástí přihlášky do KPPŠ), 

 přítomnost třídního učitele, popř. jiného pedagoga, a zda se v průběhu besedy pedagogové střídali, 

 předávání informací mezi lektorem a pedagogem před a po besedě, 

 zhodnocení celkového průběhu realizace besedy. 

Struktura pro zhodnocení ze strany lektorů byla dána pouze jako doporučující, vyhodnocení zpracované 

lektory se lišila a ne vždy obsahovala výše zmíněné body. 

Do aplikace bylo vloženo celkem 237 zhodnocení lektory, z toho 2 besedy nebyly realizovány, z tohoto 

důvodu na ně v dalším zpracování vyhodnocení není brán zřetel.  

V další části vyhodnocení je pracováno s 235 vloženými dotazníky. 

 

Následující tabulka sleduje počet celkem vložených dotazníků realizovaných besed do aplikace dle 

organizací. Tento počet dotazníků zahrnuje i ty dotazníky, které byly vloženy zcela prázdné, bez slovního 

zhodnocení průběhu realizace besedy. Ve druhém sloupci je uveden počet slovně vyhodnocených besed. 

 

Tabulka č. 3: Celkový počet vložených vyhodnocení besed dle organizací 

ORGANIZACE 

Celkový počet 

vložených 

dotazníků 

Počet dotazníků 

se slovním 

vyhodnocením 

ABATOP, o.s. 26 8 

Policie ČR, Oddělení tisku a prevence 10 0 

MěÚ Šumperk, odbor soc. věcí, OSPOD 27 26 

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické 

centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 29 29 

PONTIS Šumperk, o.p.s. 115 115 

Poradna zdraví Šumperk 28 28 

CELKEM 235 206 

 

V následujícím grafu vidíme celkový počet zhodnocení v %, které do aplikace vložili lektoři jednotlivých 

organizací dle ročníků, počet je včetně dotazníků se slovním vyhodnocením i bez slovního vyhodnocení 

průběhu realizace besedy. 

 

Graf č. 2: Celkový počet vložených vyhodnocení dle organizace a ročníků v % 
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Z celkového počtu 235 vložených dotazníků, kdy besedy byly realizovány,  206 vložených dotazníků 

obsahovalo slovní vyhodnocení průběhu realizace besed (87,7%) a 29 vložených dotazníků bylo prázdných.  

 

Z 206 dotazníků se slovním hodnocením je nejvíce vyplněných hodnocení v 6. třídách, což je ročník, ve 

kterém přednášeli celkem tři organizace, v 7. a 8. třídách pak přednášeli lektoři dvou organizací, v 5. a 9. 

třídách byla realizována beseda jedné organizace. 

 

Graf č. 3: Celkový počet slovně vyhodnocených besed dle ročníků v % 

 

 

 

V následujícím grafu vidíme celkové počty vyhodnocených besed dle organizací, kde nejvíce besed 

realizovali a vyhodnotili lektoři společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. Lektoři PONTISu přednášeli ve všech 

ročnících (kromě 9. ročníků), lektoři ostatních organizací přednášeli vždy jen v jednom ročníku. 

 

Graf č. 4: Celkový počet slovně vyhodnocených besed dle organizací v % 
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Vyhodnocení besed pedagogy 

Následující část vyhodnocení realizace KPPŠ 2013/2014 se věnuje vyhodnocení besed pedagogy 

přítomnými na besedě. 

Do programu KPPŠ 2013/2014 se přihlásilo celkem 23 škol a školských zařízení. Besedy realizované 

v DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk nejsou součásti vyhodnocení realizace Programu KPPŠ 2013/2014. 

Dotazník pro pedagogy obsahoval tyto otázky: 

 Jakou známkou bys ohodnotil/a výkon lektora?  

 Jakou známkou bys celkově ohodnotil/a program?  

 Jak bys hodnotil/a celkovou prospěšnost přednášeného tématu pro žáky?  

 Splnil obsah programu Tvoje očekávání?  

 Co jsi očekával/a jiného? 

Napiš svůj názor:  

 Pozitiva programu: 

 Negativa programu: 

 Návrhy na změny: 

 Další připomínky, vzkazy, poznámky nebo nápady: 

První čtyři otázky mohli pedagogové ohodnotit známkami 1 – 5 (jako ve škole), v dalších otázkách pak 

průběh realizace besedy hodnotili slovně. 

S výstupy ze slovního zhodnocení průběhu realizace besed, tedy pozitivy, negativy a návrhy na změny 

bude dále pracováno při přípravě dalších ročníků KPPŠ. 

 

Do aplikace bylo vloženo celkem 237 vyhodnocení pedagogy.  

 

Z celkového počtu 237 vložených dotazníků, je: 

 alespoň částečně nebo úplně vyplněno 182 dotazníků (76,8%) 

 55 dotazníků pak bylo vloženo zcela prázdných (vyplněny pouze identifikační údaje třídy). 

 

Graf č. 5: Celkový počet dotazníků s částečným nebo úplným hodnocením dle tříd v % 

 

 

 

 

 

 

 

5. třídy 6. třídy 7. třídy 8. třídy 9. třídy

9,34% 

45,05% 

20,33% 
21,43% 

3,85% 



Vyhodnocení realizace Komplexního Preventivního Programu KPPŠ ve školním roce 2013/2014  

Vyhodnocení pedagogy  

6 z 6 

67,9% 

8,4% 
0,4% 

23,2% 

Následující grafy znázorňují souhrnné hodnocení všech lektorů na první čtyři otázky. 

 

Graf č. 6: Jakou známkou bys ohodnotil/a výkon lektora? 

 

Lektoři za svůj výkon od pedagogů přítomných na 

besedě dostali většinou jedničkou (161x), dvojku  

za svůj výkon dostali lektoři 20x a jeden lektor 

dostal trojku.  

Výkon lektora při besedě vůbec nehodnotilo 55 

pedagogů. 

 

 

 

 

 

Graf č. 7: Jakou známkou bys celkově ohodnotil/a program?  

 

Pedagogové jednotlivé programy nejčastěji 

ohodnotili jedničkou (142x), dvojku pak dali celkem 

36x a trojku 3x.  

Otázku „Jakou známkou bys celkově ohodnotil/a 

program?“ nezodpovědělo 56 pedagogů 

přítomných besedě. 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Jak bys hodnotil/a celkovou prospěšnost přednášeného tématu pro žáky? 

 

Nejčastěji pedagogové ohodnotili prospěšnost 

přednášeného tématu pro žáky jedničkou (143x), 

dvojkou 31x a 3x trojkou a v jednom případě 

čtyřkou. 

59 pedagogů na tuto otázku neodpovědělo. 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Splnil obsah programu Tvoje očekávání? 

 

Programy splnily očekávání pedagogů na jedničku 

130x, na dvojku 37x, trojka se v hodnocení objevila 

2x a 1x se objevila čtverka a 1x pětka.  

To, jak splnil program očekávání pedagogů, 

neohodnotilo 66 pedagogů. 
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