Posuzovací arch: Internetová prezentace školy
Úvodní instrukce k dotazníku
Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu internetových stránek (lze použít i označení internetová
prezentace či web) Vaší školy především z hlediska obsahového a formálního. Závěry získané z dotazníku nemají být ani tak
„definitivním“ a „nestranným“ posouzením, ale mnohem více zdrojem podnětů k zamyšlení nad podobou a funkčností Vašeho
webu.
Úvodem si především ujasníme, kdo a jak autoevaluační dotazník bude vyplňovat. Vyplnění dotazníku trvá cca 20 minut.
Předpokládáme ochotu Vaší školy něco se o sobě v autoevaluaci dozvědět, proto jsou otázky občas „návodné“ (je jakoby jasné,
jak zní „správná“ odpověď).
Verze dotazníku:

•

před začátkem vyplňování dotazníku si můžete zvolit jeho verzi základní či verzi s rozšiřujícími volitelnými
podotázkami, které jdou při hodnocení Vašeho webu do větších detailů.

KDO dotazník vyplňuje:

•

je dobré, když dotazník vyplňuje někdo z vedení školy, případně učitel ICT.

JAK dotazník vyplňovat - doporučení:

•
•
•
•

k zjednodušení práce přispěje, pokud si otevřete v jednom okně dotazník a ve druhém internetovou stránku Vaší
školy;
u některých otázek se Vás budeme ptát, kolik kliknutí je třeba, aby se zobrazila určitá informace – počet kliknutí se v
tomto případě počítá z hlavní (úvodní) stránky webu Vaší školy;
pokud budete posuzovat aktuálnost některé části Vaší internetové prezentace, vycházejte z toho, že zveřejněné
informace by měly odrážet údaje z aktuálního školního roku;
pokud je Vaše odpověď na otázku, která nějakým způsobem souvisí s dodržováním platných zákonů, "negativní", do
definitivní (Vámi upravované) závěrečné zprávy "reálný stav" nevkládejte - napište do zprávy pouze, že v dané
oblasti je Váš web v úpravě a jste si vědomi určitých nedostatků.

V nabízené pilotní verzi se u některých otázek bude objevovat místo pro Váš komentář, který nám může pomoci s vytvořením
definitivní funkční verze analýzy internetové prezentace školy.
Zde prosím vložte webovou adresu školních stránek:

Jaký druh dotazníku si přejete absolvovat?
Standardní
Rozšířený

Obecné otázky
1, V jak velké obci se Vaše škola nachází?
do 1000
do 5000
do 10000
do 50000
50 tisíc a více
2, Kdo se podílí na správě stránek (úpravy a vkládání obsahu)?
pouze správce stránek (webmaster), který není členem sboru
pouze správce stránek (webmaster), který je členem sboru
i vedení školy
vedení a část učitelů
vedení a učitelé
„všichni“ na škole (tedy i žáci)
3, Jak často se o webu školy diskutuje na poradách pedagogů?
nikdy
spíše nepravidelně (když je potřeba něco změnit nebo se vyskytne „problém“)
spíše pravidelně (bývá součástí porad 1x – 2x za dva měsíce)
vždy
4, Jste spokojeni se vzhledem webu Vaší školy?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
Obsahové otázky
(doporučení: u většiny následujících otázek je dobré porovnat informace na webu s aktuálním
zněním Školního vzdělávacího programu)
5, Na úvodní stránce je dostupný celý název školy
ano
ne
kolik kliknutí?
6, Na úvodní stránce je dostupná úplná adresa školy
ano
ne
kolik kliknutí?
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7, Na úvodní stránce je dostupný základní telefonický kontakt na školu (na vedení školy či
sekretariát)
ano
ne
kolik kliknutí?
8, Na úvodní stránce je dostupný základní funkční e-mailový kontakt na školu (který
pravidelně také někdo čte)
ano
ne
kolik kliknutí?
9, Naše škola je na webu dostatečně a uceleně představena z hlediska svého typu (např.
na webu existuje dokument, dva odstavce…)
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální
není aktuální
10, Naše škola je na webu dostatečně a uceleně představena z hlediska zaměření školy
(např. rozšířená výuka jazyků, sportovní třídy apod.)
ne
ano
1

18

Obsahové otázky
11, Naše škola je na webu dostatečně a uceleně představena s ohledem na počty učitelů a
žáků
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální
není aktuální
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12, Nachází se na webu plné znění ŠVP
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální
není aktuální
13, Najdeme na webu výroční zprávy školy
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální
není aktuální
14, Najdeme na webu školy inspekční zprávy
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální (web nabízí zprávu z poslední inspekce)
není aktuální
15, Je na webu školy přehledný harmonogram školního roku
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální
není aktuální
16, Nabízí web výsledky autoevaluace školy
ne
ano
kolik kliknutí?
je aktuální
není aktuální
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Obsahové otázky - rozšiřující část
17, Najdeme na webu školy výsledky dalších externích hodnocení (Scio, Kalibro…)
ne
ano
je aktuální
není aktuální
18, Je na webu harmonogram školou pořádaných akcí (besídky, dny otevřených dveří,
výlety apod.)
ne
ano
je aktuální
není aktuální
19, Nacházejí se na webu práce žáků (např. školní časopis, výtvarné práce apod.)
ne
ano
je aktuální
není aktuální
20, Jsou součástí webu i další elektronické materiály (el. žákovská knížka, e-learning)
ne
ano
Aspekty komunikace
21, Jakým způsobem komunikuje naše škola s uživateli webu (označte jednu z nabízených
variant, která Vaši školu podle Vás nejlépe vystihuje)
U našeho webu prozatím neobjevíme v obsahu prezentace žádnou reálnou možnost
kontaktovat kohokoliv ze školy (e-mail, telefonní číslo, jméno kontaktní osoby ve škole, ředitele či
odkaz na ně).
Náš web nabízí pouze e-mail či telefonní číslo na školu jako takovou, výjimečně na ředitele
školy. Návštěvníkům nedostatečně seznámeným s webem se může stát, že se z něj nedozvědí žádné
jméno, nezjistí, koho vlastně mají kontaktovat.
Na webu naší školy zjistíme mail a/nebo číslo na ředitele, jeho zástupce, případně na některé
učitele, jídelnu, školní družinu apod. Prozatím chybí jeden z podstatných směrů komunikace, totiž
kontakt na jednotlivé učitele, který je důležitý především pro rodiče žáků.
Náš web umožňuje komukoliv přímo zkontaktovat téměř všechny osoby na škole, většinu
pedagogického sboru lze kontaktovat jednak e-mailem, ale i telefonicky.
Náš web umožňuje komukoliv přímo zkontaktovat téměř všechny osoby na škole. Uživatel
zároveň může komunikovat s naší školou přímo na webových stránkách a tamtéž se může dočkat i
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odpovědi – vše na očích „veřejnosti“ (existují funkční rubriky typu Diskusní fórum, Kniha hostů,
Návštěvní kniha apod., které tento obousměrný způsob komunikace umožňují).

Aspekty komunikace - rozšiřující část
22, Na webu reagujeme pokud možno ihned na podněty od jeho návštěvníků
ne
ano
23, Web naší školy je propojen se sociálními sítěmi (tlačítka „líbí se mi“, Spolužáci.cz,
diskusní fóra na Facebooku, Twitteru apod.)
ne
ano
24, Naše škola má svůj profil na Facebooku
ne
ano
Tento profil aktualizujeme

x měsíčně

25, Naše škola má svůj profil na Twitteru
ne
ano
Tento profil aktualizujeme

x měsíčně

26, Práce žáků, které na webu máme, si žáci vkládají a spravují většinou sami
ne
ano
27, Na našem webu je patrné autorství u zveřejněných informací (články, zprávy) a jejich
autorům lze poskytovat zpětnou vazbu (např. v diskusních fórech)
ne
ano

Technické aspekty
28, Když si zadáme název naší školy do vyhledávače (Seznam a Google), objeví se na
první straně výsledků vyhledávání
ano
ne
29, Náš web se zobrazuje stejně (korektně) v různých prohlížečích (Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome – alespoň v prvních dvou)
ano
ne
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30, Vnímání našeho webu nečiní problémy lidem s odlišným vnímáním barevného spektra
(vyzkoušejte na následujícím odkazu a zapište výsledek)
ano
ne
31, Lze se na našem webu dostat bez přihlášení k nějakým osobním údajům žáků či
učitelů (např. k hodnocení konkrétních žáků apod.)?
ano
ne
32, U všech osob (dětí i dospělých), které jsou na fotografiích zveřejněných na webu, má
naše škola jejich souhlasy (v případě dětí souhlasy zákonných zástupců)
ano
ne
33, Na našem webu lze nalézt fotografie dětí (případně i se jmény) se „sporným“
obsahem (např. fotografie z pláže, z tělesné výchovy apod.)
ano
ne
34, Máme na webu fotografie, obrázky, symboly, odkazy apod., které podléhají
autorskému právu a za něž neplatíme autorské poplatky (např. oblíbený obrázek krtečka)
ano
ne

Technické aspekty - rozšiřující část
35, Při zveřejňování informací (dokumentů) užíváme volně dostupné formáty dokumentů
(například .pdf; .rtf; .odt)
ano
ne
36, Web je kvůli snadnosti přenosu údajů propojen s dalšími informačními systémy školy,
tedy např. s jejím intranetem (systém evidence žáků; možnost importu seznamu učitelů či
žáků apod.)
ano
ne
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