
Odpovědi na nejčastější dotazy: 
 
Co je Mapa školy? 
Mapa školy je dotazníkové šetření. Prostřednictvím dotazníků se zeptáme vašich žáků, jestli se jim líbí 
ve škole, co v ní mají nejradši, jak vychází s kamarády, jestli jim někdo neubližuje, co je baví v družině 
nebo jak jim chutná jídlo v jídelně. Také rodiče a učitelé budou mít možnost vyjádřit se k tomu, jak to 
u vás ve škole chodí. A nezapomněli jsme ani na provozní zaměstnance. 
Navíc nikomu neprozradíme, jak kdo odpovídal, protože to ani my sami nevíme, odpovědi jsou totiž 
anonymní. Odpovědi můžete zadávat do elektronických nebo papírových dotazníků. 
 
ukázka dotazníků 
 
Kolik dotazníky stojí? 
Proti předchozím letům jsme zjednodušili výpočet ceny, která nyní závisí na počtu žáků ve škole. 
Výrazně se tak uleví například malotřídkám, pro které bude šetření od letošního roku výrazně 
levnější. Pro ostatní školy zůstane cena víceméně stejná jako v předchozích letech.  
Máte-li 12 tříd nebo méně, zaplatíte za Mapu pro ZŠ 48 Kč/žák, jste-li větší škola s více žáky, je cena 
pro vás výhodnější a to 35 Kč/žák.  
 
U středních škol cena začíná na 8 300 Kč za školu. 
 
Družiny vás letos vyjdou na 48 Kč/žák, jídelny 10 Kč/dotazovaný. 
 
Jak a kdy to všechno probíhá? 
Dotazníky můžete objednat kdykoli v průběhu školního roku! Potřebujeme asi týden až dva na jejich 
přípravu a zaslání k vám do školy a tři týdny na jejich zpracování.  
 
Dotazníky do školy dorazí následovně: 

• elektronické přístupy do 2-3 dnů od objednávky 
• tištěné dotazníky do dvou týdnů 

 
Vyplňovat můžete, jak dlouho chcete.  
 
Výsledky (tištěné) od nás dostanete nejpozději do tří týdnů od doručení vyplněných dotazníků k nám 
do Scio. Pokud se rozhodnete, že si trochu ulevíte (Dělají to nejméně dvě třetiny zapojených škol.) 
a necháte si u nás zpracovat přehlednou SWOT analýzu školy, naši autoři se do ní zakousnou, jak jen 
to půjde, takže vám ji dodáme asi dva týdny po základních výstupech z Mapy. 
 
Jak to udělat s vlastními otázkami, můžeme si do dotazníku nějaké přidat? 
Necháme to na vás. Pokud vám nějaké otázky budou chybět, můžete si je v elektronických 
dotaznících přidat. Tištěné dotazníky na to nejsou vhodné, znamená to pro nás hodně práce navíc, 
kterou bychom vám museli připočítat k ceně šetření. 
 
Zajímá vás ještě něco dalšího, o čem jsme zde nepsali? Zeptejte se nás na 
klimaskoly@scio.cz.  
 
 

https://www.scio.cz/download/skoly/_pilir_Klima/Ukázka%20otázek%20a%20témata.pdf
http://www.scio.cz/download/skoly/_pilir_Klima/cenik_SS.pdf
http://www.scio.cz/download/skoly/_pilir_Klima/Klima_skoly_ukazkova_SWOT.pdf
https://www.scio.cz/download/skoly/_pilir_Klima/MapaSS_ukazka_grafy.pdf
mailto:klimaskoly@scio.cz

