
Svobodná škola

Závěrečná zpráva

Pro agenturu Bird Gard zpracováno 3.7.2015 v Praze. 
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Hlavní zjištění
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Hlavní zjištění

Rodiče míní, že dnešní ZŠ učí děti bez ohledu na jejich
individuální potřeby. Rodiče se domnívají, že odborníci
nemohou přesně vědět, co budou děti v dospělosti potřebovat.
Individuální přístup by byl dle rodičů vhodnější.

V „ideální škole“ by si více než polovina rodičů přálo
individuálnější přístup k žákům. Za takovou školu by byli
ochotni platit do 2 000 Kč měsíčně.

Rodiče se domnívají, že jsou dnes děti připravováni na profesní
život více, než byli oni sami. Také jsou více učeni touze po
vzdělávání a samostatnosti. I tak by si přáli, aby se těmto
dovednostem věnovala ještě větší pozornost.



Detailní zjištění
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Kolik toho dnešním rodičům ZŠ 
do života dala
Pokud byste měl/a zhodnotit, kolik z vašich znalostí a schopností, které
potřebujete v životě a v práci, vám dala základní škola, bylo by to cca:

Q04. Škola je (vedle působení rodiny a prostředí, praxe, sebevzdělávání atd.) jen jeden ze zdrojů znalostí a 
schopností, které potřebuje člověk v životě. Pokud byste měl/a zhodnotit, kolik z vašich znalostí a schopností, které 
potřebujete v životě a v práci, vám dala základní škola, bylo by to cca:(N=1035)
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Kolik toho ZŠ do života dala, 
dává a mohla by dát 



Schopnosti a znalost předávané ZŠ
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Znalosti/dovednosti ZŠ rodiče 
naučila ZŠ dnes naučí

Je důležité, 
aby bylo na ZŠ 

učeno

Základní znalosti (čtení, psaní, počítání, jazyky, …) 4,6 4,6 3,9
Všeobecný přehled, chápání souvislostí v kontextu 3,5 3,5 3,6
Sociální dovednosti (vytváření přátelských vazeb, schopnost 
komunikovat a řešit konflikty) 3,5 3,6 3,6
Zodpovědný přístup (systematičnost, dotahování úkolů do 
konce, schopnost překonávat překážky, plnění termínů) 3,4 3,4 3,7
Samostatnost (samostatné plnění úkolů, schopnost rozhodovat 
se sám/a za sebe) 3,3 3,5 3,7
Touha dále se vzdělávat (aktivní přístup ke vzdělávání, 
samostudium) 3,1 3,3 3,6
Příprava na život v praxi (praktické projekty, schopnost prosadit 
se a uspět v budoucím zaměstnání) 2,7 3,2 3,6

V tabulce jsou schopnosti a znalosti, které by ZŠ mohla svým žákům
předávat. Čím vyšší hodnota, tím se rodiče spíše domnívají, že bylo učeno, či
že je učeno, nebo by bylo třeba učit na ZŠ.

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)
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76% 16% 5% 2%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

69% 22% 8%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

64% 7% 4% 3% 22%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Rodiče míní, že je základní škola naučila základním znalostem více, než je
tomu dnešní ZŠ učí. Pro více než polovinu je podstatné, aby se tyto
dovednosti na ZŠ děti naučily.

Základní znalosti (čtení, psaní, počítání, 
jazyky, …)

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila
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Všeobecný přehled, chápání souvislostí v 
kontextu

19% 32% 33% 12% 4%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

15% 39% 35% 10% 2%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

36% 30% 10% 10% 14%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Všeobecný přehled rodiče považují za podstatnou náplň učiva ZŠ. Sami se
mu učili a domnívají se, že se ho učí i na dnešních školách.

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila
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Sociální dovednosti (vytváření přátelských 
vazeb, schopnost komunikovat…)

18% 36% 29% 13% 4%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

16% 40% 32% 10% 2%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

34% 32% 10% 11% 13%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Vytvářením sociálních dovedností by se na ZŠ měli dle rodičů věnovat více,
než tomu bylo za jejich mládí a je na dnešních školách.

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila
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Zodpovědný přístup (systematičnost, 
dotahování úkolů do konce,…)

15% 30% 37% 14% 4%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

12% 36% 38% 12% 2%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

35% 33% 8% 11% 13%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Děti by na školách měly být více vedeni k zodpovědnému přístupu. Rodiče
se nedomnívají, že by k němu byli oni sami nějak výrazně oproti dnešku
vedeni.

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila
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Samostatnost (samostatné plnění úkolů, 
schopnost rozhodovat se sám/a za sebe)

16% 27% 34% 18% 5%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

15% 38% 34% 11% 2%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

38% 29% 8% 10% 15%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Děti by měly být na ZŠ vedeni k samostatnosti (67%). Sami byli k
zodpovědnosti vedeni méně, než jsou dnešní žáci.

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila
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Touha dále se vzdělávat (aktivní přístup 
ke vzdělávání, samostudium)

14% 23% 36% 18% 9%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

11% 32% 40% 14% 3%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

32% 30% 13% 12% 12%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Rodiče se domnívají, že touze se dále vzdělávat jsou dnešní děti učeny více,
než byli oni sami. Většina se domnívá, že učení dětí k aktivnímu přístupu ke
vzdělávání je důležité.

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila
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Příprava na život v praxi (praktické 
projekty, schopnost prosadit se)

8% 14% 31% 31% 15%

Určitě jsem se na ZŠ naučil/a Určitě jsem se na ZŠ nenaučil/a

11% 27% 40% 18% 4%

Současná ZŠ určitě učí Současná ZŠ určitě neučí

33% 30% 12% 10% 14%

Považuji za naprosto klíčové Nepovažuji za důležité

Rodiče míní, že jsou dnešní děti na ZŠ více připravování pro budoucí život,
než byli oni sami. Více než polovina se domnívá, že je tato příprava v rámci
výuky ZŠ důležitá.

Q05. Do jaké míry Vás osobně základní škola naučila následujícím dovednostem?, Q06. Do jaké míry se 
domníváte, že současná běžná česká škola (ZŠ) učí (či bude učit) Vaše děti následujícím dovednostem?, 
Q07. Nyní si prosím představte ideální základní školu pro své dítě. Které z následujících dovedností jsou 
podle Vás pro Vaše dítě důležité a škola by je měla rozvíjet? (N=1035)

Škola by měla učit

Škola dnes učí

Škola rodiče naučila



Základní škola dnes
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Základní škola by měla být místem

kde se dítě musí 
naučit to, co je 

obvyklé, třeba i za 
cenu nátlaku

7%

kde je dítě 
inspirováno učiteli 
k tomu, že vědět a 
umět je užitečné, 

že učit se nové věci 
je zajímavé

93%

Q08. Základní škola by podle vás měla být spíše místem:(N=1035)

Většina rodičů míní, že by základní škola měla děti především inspirovat k 
tomu, že učení může být zajímavé (93%).   
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Podle rodičů ZŠ dnes učí

62% 38%
Běžná základní

škola dnes podle
vás spíše:

Naučí dítě přesně specifikované informace, které musí znát každý.
Naučí dítě základní orientaci, být zvídavé, vyhledávat, zpracovávat a využívat informace.

79% 21%
Běžná základní

škola dnes podle
vás spíše:

Učí všechny děti to samé, bez ohledu na jejich zájmy a talent.
Umožňuje odhalit a rozvíjet individuální zájmy a talent dítěte.

O dnešních ZŠ však rodiče soudí, že spíše naučí děti přesně specifikované
informace, a to bez ohledu na individuální potřeby a zájmy dítěte.

Q12. Běžná základní škola dnes podle vás spíše: (N=1035)
Q13. Dnes základní škola spíše:(N=1035)
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Výuka dle individuálních potřeb či fixního 
plánu

74% 26%

Každé dítě se vyvíjí různě rychle, v různých etapách života má různé zájmy. Proto by se škola měla
maximálně přizpůsobit

Odborníci vědí, co se kdy dítě může naučit, je dobré se vzdělávat podle fixně daného plánu. Dítě se
musí přizpůsobit tomu, co je od něj vyžadováno, v životě to nebude jinak.

Většina rodičů se domnívá, že by školy neměly učit dle fixně stanoveného
plánu, ale snažit se přizpůsobit potřebám žáka. Odborně stanovaný plán
považuje pro děti za lepší čtvrtina rodičů (26%).

Q14. S kterým výrokem týkající se vzdělávání na ZŠ souhlasíte více: (N=1035)
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Žáci základních škol se nejlépe učí

Q09, Q10. Dítě ve věku 6-15 let se více a lépe učí spíše:(N=1035)

51%

49%

Dobrovolným 
napodobováním toho, co 
zrovna vidí kolem, co ho 
zaujme a co považuje za 
potřebné.

Když má autoritou jasně 
stanovený plán toho, co 
se má naučit a kdy, a 
jeho znalosti jsou 
zkoušeny a známkovány.

82%

18%
Když má určené od 

odborníka, co se kdy 
musí naučit.

Když ho právě něco 
zaujme a má chuť 

tomu „přijít na kloub“.

Ve způsobu, jak se děti ve věku základní školy učí nejlépe, se názory liší. Děti
se sice dle rodičů učí nejlépe tím, když je něco zaujme (82%), ale vzápětí se
polovina z nich domnívá, že je pro ně vhodný jasně stanovaný plán (49%).
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Odborníci na výuku

22%78%

Odborníci jsou schopni 
odhadnout, co bude žák 
potřebovat znát a umět za 
20 let.

Odborníci dnes nemohou být 
schopni odhadnout, co bude 
žák potřebovat znát a umět 

za 20 let.

Tři čtvrtě rodičů nesouhlasí s tvrzením, že by odborníci mohli dnes stanovit, 
co bude mladý člověk za 20 let potřebovat znát a umět (78%). 

Q11. Se kterým z výroků více souhlasíte:(N=1035)
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České školství 

1%

19%

51%

20%

7%

3%

Velmi dobrý, není potřeba nic měnit.

Dobrý, i když stále je co vylepšovat.

Spíše dobrý, některé věci by ale bylo potřeba
změnit.

Spíše špatný, myslím, že je potřeba provést
zásadní změny.

Špatný, dnešní standardní škola nepřipraví dítě
na všechny výzvy, které přináší zrychlující se

doba.

Velmi špatný, je potřeba systém vzdělání zcela
předělat.

Q25. Dnešní stav českého školství považujete spíše za: (N=1035)

Polovina rodičů se domnívá, že by bylo potřeba určité změny v rámci
českého školství učinit. Avšak jen 7% se domnívá, že současné školství
nedokáže připravit dítě na výzvy naší doby.



„Lepší“ základní škola 
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ZŠ pro mé dítě by měla být…

61% 39%

Individuální přístup, zohledňující jeho schopnosti, úroveň znalostí a momentální zájem o danou problematiku nezávisle na
předem daném rozvrhu.
Klasická výuka v předmětech podle předem stanoveného rozvrhu hodin a předem stanoveného obsahu výuky.

Více než polovina rodičů (61%) by si přála pro své dítě individuální přístup
ze strany učitele. Zároveň je spokojena s klasickým rozdělením do tříd dle
věku a běžným způsobem přidělovaní učitelů třídě.

54% 46%

Klasicky do tříd podle věku.
Podle úrovně znalostí, případně podle zájmu, tedy věkově smíšené.

59% 41%

Když je dítěti přidělen jeden učitel - stejně se musí naučit vycházet s různými lidmi.
Pokud si dítě může samo vybrat, který učitel mu víc vyhovuje – nejsme stejní, a co vyhovuje jednomu, může nevyhovovat jinému.

Q20. Je pro vaše dítě vhodnější spíše:, Q19. Preferoval/a byste pro své dítě spíše školu, kde jsou děti 
rozděleny:, Q24. Jedním z klíčových vlivů na dítě (zejména při nástupu školní docházky) je dobrý učitel. 
Považujete za lepší spíše: (N=1035)



25

Šikana

Ve smíšených kolektivech, 
kde jsou promíchány děti 

různých věkových kategorií 
a kde se neustále vytvářejí 

různé skupinky podle zájmů
51%

Ve školních 
kolektivech 

dělených do tříd 
podle věku.

49%

Šikanu dle názoru rodičů nevyřeší klasické dělení do tříd dle věku ani
alternativní smíšené kolektivy.

Q23. Jedním z problémů našeho školství je šikana. Myslíte, že šikana se více projevuje: (N=1035)
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Kvůli „lepší“ škole

44%

36%

17%

2%

1%

Do 1 000 Kč

1 000 - 2 000 Kč

2 001 – 5 000 Kč

5 001 – 7 000 Kč

Více než 7 000 Kč

Rodiče mohou za základní školu, která by se jim zdála vhodnější pro jejich
děti, platit do 2 000 Kč měsíčně. Více než 7 000 Kč je ochotno hradit pouhé
1% rodičů. Cesta do takové školy by neměla pro většinu přesáhnout 30
minut.

34%

56%

7%

3%

Do 15 minut

Do 30 minut

Do 45 minut

Do 60 minut

60 minut a
více

Q26. Pokud byste měl/a možnost umístit své dítě do „lepší“ školy, která by lépe vyhovovala individuálním 
potřebám vašeho dítěte, kolik byste byl/a ochotna měsíčně za takovou školu platit:
Q27. Jaká doba, za kterou by se Vaše dítě dostalo do školy, je pro Vás akceptovatelná? (N=1035)



Důležitost vzdělání dítěte
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Důležitost vzdělání dítěte pro rodiče
Pro naprostou většinu rodičů je vzdělání jejich dětí důležitým tématem
(95%). Žádnou pozornost nevěnují vzdělání dětí pouze rodiče se základním
vzděláním a vyučení.

38%

44%

13%

6%

41%

52%

6%

1%

34%

61%

4%

0%

42%

55%

3%

0%

Velmi důležité téma – aktivně se o to 
zajímám

Důležité téma – věnuji tomu 
pozornost, ale ne zase nějak 

přehnanou

Jen jedna z věcí, které musím řešit,
není to žádná priorita

Nevěnuji tomu žádnou zvláštní
pozornost

ZŠ vyučený/a SŠ s maturitou VŠ

Q28. Vzdělání vašeho dítěte je pro vás: (N=1035)
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Výchova dětí 

12%

61%

18%

3%

7%

Ano, kroužky v rámci školní
docházky

Ano, kroužky po vyučování -
mimoškolní aktivita

Ne, dítě/děti jsou ještě malé

Ne, nemáme možnost

Ne

Q22. Navštěvuje Vaše dítě nějaké sportovní či kulturní kurzy („kroužky“)?(N=1035)

Většina dětí navštěvuje mimoškolní aktivity. Rodiče takto podporují děti v
budování vlastních zájmů.
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Dítě a schopnost učení

38%

25%

25%

6%

6%

19%

25%

23%

23%

7%

3%

13%

32%

18%

24%

8%

4%

8%

31%

18%

33%

6%

4%

Spíše ano, když o něco opravdu
stojí, vždycky se to naučí

Spíše ano, ale podmínkou je
prostředí, ve kterém uvidí, že je

zajímavé něco umět či vědět

Spíše ano, ale škola k tomu musí být
materiálně i personálně vybavena

Spíše ne, je potřeba ho vést

Spíše ne, je potřeba ho trochu nutit

Spíše ne, nemůže přece vědět, co
bude v životě potřebovat

ZŠ vyučený/a SŠ s maturitou VŠ

Q21. Myslíte si, že kdyby si vaše dítě mělo možnost samostatně si vybrat, kdy, co a jak se naučí, že by se 
naučilo vše pro život potřebné (zaškrtněte vše, co se podle vás hodí): (N=1035)

Nejvíce v samostatnost svého dítěte při učení věří lidé se základním
vzděláním. Lidé s vyšším jsou ke svým dětem kritičtější.



Budoucí povolání dítěte
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Povolání jako koníček

60%

36%

2%

2%

0%

Ano a budu se maximálně snažit, aby
toho dosáhlo.

Ano, ale povede se to málo komu.

Ne, člověk stejně nemá na výběr a musí
dělat práci, která je k dispozici, zábavu

může mít jinde.

Nelze to ovlivnit, člověk se musí
přizpůsobit aktuální nabídce práce.

Ne, práce není pro zábavu.

Q16. Chtěl/a byste, aby se vaše dítě v životě živilo tím, že bude dělat to, co jej baví a u čeho je šťastné? 
Prosím, vyberte co je Vám nejbližší:(N=1035)

Rodiče svým dětem povolání, které je bude bavit přejí. Více než polovina
uvádí, že se o to sami budou maximálně snažit. Ostatní rodiče jsou
skeptičtější a domnívají se, že se takový úspěch povede málo komu.



Představa rodičů 
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Q17. Jaké z níže uvedených možností se více blíží Vaše představa o budoucím povolání Vašeho 
dítěte?(N=1035)

10% 90%

Důležitější je, aby mé dítě mělo dobře placené povolání s vysokým společenským statusem.

Důležitější je, aby mé dítě rozvinulo svůj specifický talent a věnovalo se tomu, co ho bude bavit.

Rodiče nejen chtějí pro své dítě povolání, které je bude bavit, ale připadá
jim to podstatnější než povolání s vysokým společenským statusem.



Metodologie
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On-line sběr dat v Českém národním panelu
Velikost vzorku: N=1035 
Sběr dat: 15.6.- 18.6.2015
Délka každého dotazníku: 10 minut
Dotazník připravený a objednaný klientem

Design 
výzkumu

Rodiče alespoň jednoho dítěte ve věku od 2 do 11 let žijící na území 
České republiky.

Cílová 
skupina

Názor rodičů na kvalitu běžných základních škol
Jak by měla vypadat „lepší“ škola
Zájem rodičů o vzdělání a budoucí život dítěte.

Téma 
výzkumu



Struktura vzorku
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2%

17%

48%

11%

23%

ZŠ

Vyučen/a

SŠ s maturitou

VŠ bakalářské…

VŠ

Vzdělání

17%

8%

10%

20%

23%

23%

Do 999 obyvatel

1 000 – 1 999 obyvatel

2 000 – 4 999 obyvatel

5 000 – 19 999 obyvatel

20 000 – 99 999 obyvatel

Nad 100 000 obyvatel

Velikost bydliště

28%

56%

13%

2%

1

2

3

4

Počet dětí

(N=1035)

Struktura vzorku

1%

33%

56%

9%

18-24

25-34

35-44

45-54

Věk

58% 42%
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Děti dotazovaných rodičů navštěvují…

64%

3%

52%

3%

37%

ZŠ obecní/státní

ZŠ soukromá

MŠ obecní/státní

MŠ soukromá

Nenavštěvuje ZŠ
ani MŠ

Q03. Vypište pohlaví, věk a ZŠ/MŠ, kterou Vaše dítě/děti navštěvuje/navštěvují: (N=1035)




