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CÍLE VÝZKUMU A METODIKA

VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU
VÝCHODISKA

Hl. m. Praha vnímá zajištění dostupnosti kultury a umění pro děti a mládež jako
důležitou součást poslání veřejných kulturních institucí.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy uvažuje o vytvoření portálu pro školy
s komplexní nabídkou kulturních aktivit. Potřebuji tedy zjistit jaké aktivity školy využívají,
jak se k nim dostávají a jak by je uvažovaný portál zaujal.

CÍLE VÝZKUMU
• Získat přehled o kulturních aktivitách škol různého typu
• Zjistit, jaká je spokojenost se současnou nabídkou
a možnostmi jejího využívání školami
• Definovat bariéry z pohledu pedagogů
• Získat zpětnou vazbu na koncept webového portálu
kulturní nabídky pro školy a zmapovat adekvátní potřeby
a požadavky škol
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METODIKA KVALITATIVNÍ FÁZE - DISKUSNÍ SKUPINA
VÝZKUM
DODAVATEL
METODA

Portál kulturní nabídky pro školy
ppm factum research s.r.o. (ID projektu 180111)
1 skupinová diskuse (focus groups)

DÉLKA DISKUSE

120 minut

POČET
RESPONDENTŮ

n = 8 osob

CÍLOVÁ SKUPINA
A REKRUTAČNÍ
KRITÉRIA

LOKALITA A TERMÍN
MODERÁTORKA

1.
2.
3.
4.

Učitelé mateřských škol v Praze
Učitelé 1. stupně základních škol v Praze
Učitelé 2. stupně základních škol v Praze
Učitelé středních škol v Praze

Obecně platná kritéria pro výběr:
• Mix pohlaví (alespoň 1 muž ve skupině)
• Mix věkových kategorií
• Vyvážený mix typů škol, na kterých pedagogové působí (2x MŠ, 3x ZŠ a 3x SŠ)
• Vyvážený mix lokalit (tj. centrum a okrajové části Prahy)
Praha
Jana Myšková
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METODIKA KVANTITATIVNÍ FÁZE VÝZKUMU – ON-LINE + PAPI
VÝZKUM
DODAVATEL
METODA
DÉLKA DOTAZNÍKU
POČET
RESPONDENTŮ

Portál kulturní nabídky pro školy
ppm factum research s.r.o. (ID projektu 180008)
Dotazování na školách, kombinace metod on-line a PAPI
Cca 15 minut
n = 260 škol
Ředitelé nebo zástupci vybraných mateřských, základních a středních škol na území
hl. m. Prahy

CÍLOVÁ SKUPINA
A OBLASTI
DOTAZOVÁNÍ

LOKALITA A TERMÍN

Oblasti dotazování:
• Návštěvnost kulturních akcí
• Spokojenost s kulturními aktivitami a jejich nabídkou
• Názory na plánovaný projekt s názvem „Portál kulturní nabídky pro školy“
• Vybavenost škol kulturními sály
Praha

22. 5. – 22. 6. 2018
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

SOUČASNÁ NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ PRO ŠKOLY
 Se současnou kulturní nabídkou pro školy jsou pedagogové obecně spokojeni. Spokojeni jsou
především s dostatkem akcí, jejich četností, obsahem a vyhovujícími tématy i se samotnou kvalitou
akcí. Nedostává se jim však ucelených a nezávislých informací o kvalitě akcí a limituje je i vysoká
cena vstupného. Kromě ceny je i významnou bariérou v návštěvě nedostatek času – školy jsou
vytížené jinými aktivitami a nemají dostatečnou hodinovou dotaci na kulturní aktivity.
þ Školy navštěvují nejčastěji a pravidelně divadla a vystoupení různých divadelních spolků.
S oblíbenými divadly spolupracuje většina škol dlouhodobě.
þ Zasílané nabídky obvykle přicházejí na vedení školy, které je však obratem předává příslušným
pedagogům. Ti si potom sami filtrují vhodnost nabídky pro jejich školu, spojují se s poskytovatelem
a dojednávají si podmínky.
þ Důležitým faktorem pro výběr z nabídky je vhodné načasování, a to zejména u SŠ (např. období
přijímacích nebo maturitních zkoušek či naopak závěrečných klasifikací).
þ Výběr aktivit ovlivňují následující faktory:
þ Znalost a předchozí dobrá zkušenost, příp. dobré osobní kontakty na poskytovatele.
þ Doporučení, pozitivní recenze, dostatečná informace.
þ Propojení s výukou, možnost získat přidanou hodnotu.
þ Místo konání akce a jeho dobrá dosažitelnost ze školy (důležité především pro ZŠ).
þ Cena.
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

SOUČASNÁ NABÍDKA KULTURNÍCH AKCÍ PRO ŠKOLY
þ Kulturní akce probíhají většinou v městské části, kde škola sídlí a často přímo ve škole. MŠ oproti ZŠ
a SŠ častěji zvou kulturní organizace v rámci možností i do svých prostor.
ý Obecnou snahou škol je, aby kulturní nabídku využili všichni žáci. Pokud to není z jakéhokoli důvodu
možné, zůstávají tito v jiné třídě nebo mají absenci omluvenou rodiči.
ý Faktorem, který negativně ovlivňuje volbu v rámci kulturní nabídky, je i fixní cena za fixní počet
účastníků, kdy škola zaplatí stejnou částku bez ohledu na to, kolik žáků reálně nakonec danou aktivitu
navštíví. Vzhledem k tomu, že škola předem není schopna garantovat požadovaný počet, mají příslušní
pracovníci dojem neefektivního využití peněz určených na kulturní aktivity.
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

KONCEPT WEBOVÉHO PORTÁLU KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY
þ Koncept sjednocené kulturní nabídky byl přijat pozitivně napříč různými typy škol (75 % škol jeho
vznik vítá). Pedagogové se domnívají, že by takto koncipovaná nabídka pozitivně ovlivnila frekvenci
návštěv kulturních akcí. Očekávají od ní větší komplexnost, přehlednost, pestrost, inspiraci i snadnou
orientaci a rychlý výběr. Přístup na tuto nabídku by uvítali jak z počítače, tak i mobilu.

þ Prioritní by však byl obsah poskytovaných informací.
þ Naprostá většina zástupců škol by preferovala možnost filtrování aktivit podle různých kritérií
(především: téma; typ kulturní nabídky – divadlo, kino, výstava, …; typ školy; věk žáků / studentů;
místo konání; cena; limitující faktory – počet žáků apod., jazyková úroveň – u cizojazyčných aktivit;
dostupnost doplňujících didaktických materiálů k produkci)

þ Přístup na takto koncipovaný portál by měli mít všichni zainteresovaní:
þ Pedagogové – s možností výběru z nabídky (registrovaní za příslušnou školu)
þ Žáci / studenti ZŠ a SŠ – informativně, jako podklad k diskusi o výběru
þ Rodiče – opět pouze informativně i jako možnost inspirace pro soukromé aktivity s dětmi
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HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

KONCEPT WEBOVÉHO PORTÁLU KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY
þ Pozitivní očekávání pedagogů od takového portálu:
þ Zpětná vazba, hodnocení, recenze, jimiž bude možné se řídit (autoři recenzí by byli přímo
účastníci kulturní akce – pedagogové, studenti)

þ Poskytování doplňkových didaktických materiálů
þ Zvýrazněná nabídka se zvýhodněným vstupným či zdarma (včetně formy členského klubu
s benefity)

þ Možnost doplňovat aktivity samotnými učiteli jako inspiraci pro ostatní (tj. takové aktivity,
jejichž kvalitu si sami ověřili a mohou je doporučit)

ý Obavy byly spojeny spíše s organizací nabídky takového rozsahu:
ý Aby nedominovala komerční nabídka a byly zachovány stejné možnosti i pro nekomerční
poskytovatele

ý Včasné dodání informací vzhledem k načasovaným
potřebám škol
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DETAILNÍ ANALÝZA

1
KULTURNÍ AKTIVITY VE ŠKOLÁCH

KULTURNÍ AKTIVITY NA ŠKOLÁCH

• Školy se svými žáky nejčastěji navštěvují divadlo nebo kino (ZŠ, 1. i 2. stupeň, SŠ). Výběr aktivity podporují:
o

dobré osobní kontakty

o

místo konání

o

dobrá dostupnost od školy

o

doba strávená na cestě

o

předchozí dobrá zkušenost

„V divadle Minor mám kamarády, vím, co nabízejí.“ (ZŠ)

„I já mám v kině za ta léta dobrý
osobní kontakt, vycházejí nám vstříc...“
(ZŠ, 2. stupeň, SŠ)

„Chodíme zásadně do multikina na Andělu, kam máme přímé
spojení. Nikde nemusíme přestupovat ani přecházet silnici
a za 10 minut jsme tam.“
„My do Lucerny. Je to podobné...“
(ZŠ, 2. stupeň)
(SŠ)

• Následují návštěvy výstav, muzeí, galerií a hudebních produkcí. Při volbě zde hrají roli:
o

propojení s výukou

o

cena

o

osvědčená kvalita nabídky

„A v Rudolfinu mají úžasné hudební
programy. Mají vynikající úroveň.
Chodíme tam aspoň jednou ročně.“
(G, ZŠ, 2. stupeň)

„Muzea vybírám přímo k výuce – např. NZM nebo
Vodohospodářské. Máme to obvykle na celý den“
(SŠ)
„A jsou tam i výstavy obvykle
přímo k výuce. Za 5 korun.“
(ZŠ, 2. stupeň)

„Galerie Rudolfinum je pro
studenty zdarma, když je
škola zaregistrovaná.“
„Chodíme na Hrad. Je-li dětí do 30, mají
(G)
slevu a platí jen 150 korun na osobu.“
(ZŠ, 2. stupeň)

„Podobné je to i u Lesů ČR. Máme s nimi moc dobrou
zkušenost. Mají dobře udělané programy… i pro malé děti…“
(MŠ, ZŠ, SŠ, G)

MŠ SI NA ROZDÍL OD OSTATNÍCH TYPŮ ŠKOL ZVOU ČASTO DIVADÉLKA, HUDEBNÍ NEBO JINÁ UMĚLECKÁ
VYSTOUPENÍ DO SVÝCH PROSTOR. LIMITUJÍCÍ JE ÚROVEŇ PRODUKCE A NÁROKY NA PROSTOR.
PŘI VOLBĚ OSLOVÍ I NABÍDKA INTERAKTIVITY, KTERÁ POMÁHÁ UDRŽET POZORNOST DĚTÍ.
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NÁVŠTĚVNOST KULTURNÍCH AKTIVIT

Ø Mají vlastní kulturní sál
ØSídlí v centru Prahy

Návštěvnost jednotlivých typů aktivit a zařízení
n=260, údaje v %
Sportovní aktivity

55

Kulturní a umělecké aktivity

29

48

Vzd. aktivity - technika a přírodní vědy

32

29

6

44

34

Exkurze

10

5 2
27

27

29

7
15

Tvůrčí dílny

27

27

25

21

Zážitkové aktivity, hry

25

29

27

19

Vzd. aktivity - historie

25

Jiné
Pravidelně

15

Několikrát ve šk.roce

47

21

23

Alespoň jednou ve šk.roce

Ø Častěji ZŠ a SŠ

20

8

ØSídlí v okrajových částech
Prahy

42
Ani jednou ve šk.roce
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TVŮRČÍ OBORY KULTURNÍCH AKTIVIT

Četnost návštěv a typ navštívených kulturních aktivit
n=260, údaje v %
Divadlo

40

Hudba

27

Literatura

25

Výtvarné a vizuální umění

24

Film a audiovize
Kulturní dědictví, folklór a řemesla
Ostatní
Pravidelně

43
28
25

35

13

Několikrát ve šk.roce

30

18

20

25

16

23

32

24

35
24

Alespoň jednou ve šk.roce

5

15

30

35

18

9

13

20
48

Ani jednou ve šk.roce

Ø Častěji SŠ
ØŠkoly s vyšším počtem
žáků

Ø Méně často MŠ
ostatní typy škol
ØBez diference dle typu,
umístění čí velikosti školy

než
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MÍSTO KONÁNÍ KULTURNÍCH AKTIVIT DLE TYPU ŠKOLY

Místo konání kulturních aktivit - MŠ
n=77, údaje v %
Přímo ve škole

62

Mimo školu - jinde v
Praze

21

Mimo školu - v naší
MČ
Mimo Prahu

5

V zahraničí 103

34

29

31

17

47

Průměr
41

8 3 1,5

27

35

ZŠ
n=94, údaje v %

31

10 2,3

33

2,2

31

9
31

3,0
3,9

96

Pravidelně

Průměr
17

55
47

13
16

34

36
29

Několikrát ve šk.roce

19

39

SŠ
n=89, údaje v %

1,9

36

11 1 1,8

39

7

3

12

64
Alespoň jednou ve šk.roce

3,6

17

9

28
48

31

1,9
2,5

24

Průměr

27
44

20

21

2,2

9 3

1,8

20

25

40

12

15

30

2,3

2,4
2,9

Ani jednou ve šk.roce
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VYBAVENOST ŠKOL PRO KONÁNÍ KULTURNÍCH AKTIVIT

Škola má sál pro kulturní akce
n=260, údaje v %

Technická vybavenost sálu
n=81, údaje v %

Kapacita sálu
n=81, údaje v %
Kapacita do 80 míst

Ano

31

46

Kapacita 81-150 míst

38

Kapacita 151-300 míst

69

14

Ne
Kapacita nad 300 míst

MŠ
ZŠ

18
34

Nemáme k dispozici
dostačující techniku pro
kulturní akce
Máme k dispozici některé
prvky zázemí pro kulturní
akce

23

5

66

39

61

do 100 žáků

20

80

101-200 žáků

24

76

31

nad 501 žáků

69
47

53

centrum a okolí

32

68

vzdálenější centrum

29

71

okrajové části

72

82

SŠ

201-500 žáků

2

Máme k dispozici
dostačující techniku pro
kulturní akce

35

65
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SPOKOJENOST SE SOUČASNOU NABÍDKOU A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ
„Volím to, co se líbilo, kde jsme
byli spokojeni.“
(SOŠ, ZŠ, MŠ)

SOUČASNÁ NABÍDKA


Je z pohledu pedagogů dostačující



Pedagog se obvykle spoléhá na předchozí dobrou zkušenost



Roli hrají i osobní vazby ke kulturní organizaci / jejím členům



Lépe vyhovuje strukturovaná nabídka, s dostatkem informací

„Mám tam dobré osobní kontakty, vím, co
tam můžeme čekat.“
(ZŠ)
„Jsem ráda, když nabídka není obecná, ale má více
podbodů. Dá se z toho vyčíst, k čemu ji můžeme vztahovat“
(SPŠ)

(snáze ji lze přiřadit k ročníku / učebnímu programu)


Bonusem je, pokud organizace nabízí i doprovodné pedagogické
nebo didaktické materiály (např. pracovní listy apod.)

„Někdy posílají i pracovní listy a tak – to si
to pak můžu dobře připravit.“
(SPŠ, ZŠ)

SOUČASNÁ NABÍDKA
„Třeba Malá technická univerzita – pro děti to
bylo super, ale lektorka strašná. Neuměla to
takhle malým dětem podat...“ (MŠ)
„Planetárium sype už 20 let
ten samý program.“
(ZŠ, 2. stupeň)
„Nabídky představení o víkendu limitují
program rodiny i školního doprovodu.“
(ZŠ)

•

Zajímavá, ale nevhodně podané dané věkové
kategorii dětí (chybí informace v podobě recenze)

•

Opakovaně stejný program, nabízející nevariuje

•

Pro školy nevhodné načasování nebo nedostatečně
atraktivní nabídka (oboje zmíněno např. u nabídky
Klubu mladého diváka)
„Divadlo v Praze je teď obecně problém. Kvalita upadá,
přílišná inovativnost bývá mnohdy na škodu. Děti to tak cítí
taky a ztrácejí zájem. Jde to do ztracena...“ (G)
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POSTOJE KE KULTURNÍ NABÍDCE PRO ŠKOLY
Chybějící kulturní aktivity nebo
nedostatečná nabídka pro MŠ
n=77, údaje v %
Nic nechybí
Akce pro nejmenší děti
Hudební programy
Nabídka je dostatečná
Interaktivní prog., ws, dílny
Literární aktivity
Divadlo
Lidová řemesla
Sportovní aktivity
Jiné
Neví, netýká se

1. stupeň ZŠ
n=88, údaje v %
44

13

Nic nechybí

64

Nabídka je dostatečná

6
5
4
4
3
1
1
8

Divadlo

22

2. stupeň ZŠ
n=88, údaje v %
Nic nechybí

59

Nabídka je dostatečná

10
5

8

Divadlo

3

Lidová řemesla

1

Interaktivní prog., ws, dílny

2

Hudební programy

1

Lidová řemesla

1

Interaktivní prog., ws, dílny

1

Hudební programy

1

Jiné

2

Jiné

Neví, netýká se

20

3

Neví, netýká se
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Chybějící kulturní aktivity nebo
nedostatečná nabídka pro SŠ
n=89, údaje v %
Nic nechybí

62

Nabídka je dostatečná

10

Interaktivní prog., ws, dílny

3

Hudební programy

2

Divadlo

2

Lidová řemesla

1

Literární aktivity

1

Jiné

Neví, netýká se

ØNejspokojenější se současnou nabídkou = SŠ
ØMŠ naopak uvádějí nejvíce druhů aktivit, které
jim chybí
ØZŠ by uvítali nejčastěji divadlo – širší nabídka
nebo lepší dostupnost

10
13
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SPOKOJENOST S ATRIBUTY KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY (MŠ A SŠ)
Průměrné
hodnocení

Spokojenost s aspekty kulturní nabídky pro školy - MŠ
n=77, údaje v %
Kvalita

27

Vyhovující témata/obsah

26

Dostatek aktivit
Informace o napojení na RVP

62

31

Dostupnost informací o akcích

16

Cena, vstupné

16

Dopravní dostupnost

12

Dostupnost informací o kvalitě akcí

10

Spíše spokojeni

14

60

18

16

57

60
51
52

Spíše nespokojeni

1,76

4

1,81

15

1,85

17

4 4

2,07

17

4 4

2,09

5 4

2,20

5 4

2,27

27
23

8

Velmi nespokojeni

14

2,33

29

7 13

1,79

Vyhovující témata/obsah

22

70

6 2

1,83

Kvalita

22

67

7 3

1,84

Dostatek aktivit

25

64

9 11

1,86

Dostupnost informací o akcích

26

22

1,95

Přehlednost informací o akcích

24

22

2,03

53

51

Cena, vstupné

10

53

Dostupnost informací o kvalitě akcí
Velmi spokojeni

Spíše spokojeni

15

17

49

12

39

Spíše nespokojeni

22
25

2 10

29
33
Velmi nespokojeni

Kvalita
Vyhovující
témata/obsah

Průměrné
hodnocení

60

Informace o napojení na RVP

Dostatek aktivit

Nevím, Netýká se

Spokojenost s aspekty kulturní nabídky pro školy - SŠ
n=89, údaje v %
Dopravní dostupnost

2,06

1 10

25

44

4 4
8

48

13

Přehlednost informací o akcích

Velmi spokojeni

65

8

2,19

6 2

2,31

6

2,36

Nevím, Netýká se

Dostupnost
informací o kvalitě
akcí
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SPOKOJENOST S ATRIBUTY KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY (ZŠ)
Průměrné
hodnocení

Spokojenost s aspekty kulturní nabídky pro školy (1. stupeň ZŠ)
n=88, údaje v %
Kvalita

74

103

1,79

57

10 03

1,80

65

7 03

1,81

33

1,98

15

5 3

2,06

22

Dostatek aktivit

30

Vyhovující témata/obsah

25

Dostupnost informací o akcích

18

Přehlednost informací o akcích

18

Dopravní dostupnost

66

9

59

11

65

19

13

2,11

Informace o napojení na RVP

9

67

18

23

2,14

Cena, vstupné

7

53

27

8

5

2,38

Dostupnost informací o kvalitě akcí

9

50

28

9

3

2,39

Velmi spokojeni

Spíše spokojeni

Spíše nespokojeni

Velmi nespokojeni

27

Kvalita

20

Vyhovující témata/obsah

22
17

Dopravní dostupnost

16

56

Přehlednost informací o akcích

16

56

Informace o napojení na RVP

53

9 1 9

1,83

66

60 8

1,84

13 0 8

1,90

59

10

57

11

3

9

2,01

18

1 9

2,05

15

5

9

2,09

22

2 9

2,18

Dostupnost informací o kvalitě akcí

9

43

30

9

9

2,43

Cena, vstupné

8

45

28

9

9

2,43

Velmi spokojeni

Spíše spokojeni

Spíše nespokojeni

Vyhovující
témata/obsah

Průměrné
hodnocení

58

Dostupnost informací o akcích

Kvalita

Nevím, Netýká se

2. stupeň ZŠ
n=88, údaje v %
Dostatek aktivit

Dostatek aktivit

Velmi nespokojeni

Nevím, Netýká se

Dostupnost
informací o kvalitě
akcí
Cena, vstupné
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SPOKOJENOST SE SOUČASNOU NABÍDKOU A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ (2)
• Nabídek na kulturní aktivity dostávají školy dostatek. Obvykle jsou adresovány vedení školy. Systém předávání je
z pohledu pedagogů rychlý, bez prodlev. Pedagogové sami pak filtrují vhodnost nabídky, není jim vedením určována:
VEDENÍ ŠKOLY

PŘÍSLUŠNÝ PEDAGOG

SPOJÍ SE S POSKYTOVATELEM A DOJEDNÁ PODMÍNKY

FAKTORY POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODNUTÍ


kvalita nabízené aktivity



cena



doporučení, recenze



propojení s výukou



vhodné načasování

FAKTORY NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍ ROZHODNUTÍ

„Letos jsme byli vybráni MŠMT mezi
několik škol v rámci Paměťové
instituce do škol a dostali jsme
celkem vysoký obnos a seznam
muzeí, galerií atd., které z toho
můžeme hradit. I mimo Prahu.“

„Tlačí se na to, aby šli všichni, ale když
z nějakého důvodu nemůžou, zůstávají
v jiné třídě nebo doma a rodič, případně
lékař, napíše omluvenku.“
(ZŠ, SŠ)

„Zásadní problém to není, akorát se člověk
dost klepe, aby nikoho neztratil…“
(ZŠ)
„Nemáme dotace, žáci si
to musí hradit sami…“
(ZŠ, SŠ)



umístění



doprava



cena



sladění načasování s potřebou školy



nutnost fixního počtu účastníků/žáků

„Když se mi odhlásí, musím shánět
náhradu i z jiných tříd... Někdy to vázne
i na rodině, dnes jim omluví vše…“
(ZŠ, SŠ)

„Vhodné období jsou přijímačky nebo
maturity. Naopak při závěrečné
klasifikaci nesmíme nikam.“
(SŠ, G)

OBECNĚ JE SNAHOU ŠKOLY, ABY KULTURNÍ AKCE NAVŠTĚVOVALI VŠICHNI ŽÁCI. POKUD TO ALE PRO
NĚKTERÉHO ŽÁKA ZNAMENÁ PROBLÉM (FINANČNÍ, ZDRAVOTNÍ, MENTÁLNÍ APOD.), BÝVÁ BĚŽNOU PRAXÍ
(TJ. NA ŠKOLÁCH OBVYKLÉ ŘEŠENÍ), ŽE ŽÁK JE PŘEVEDEN DO JINÉ TŘÍDY, PŘÍP. MU RODIČE ABSENCI SAMI
OMLUVÍ (OBVYKLE NÁVŠTĚVOU LÉKAŘE) A ZŮSTANE DOMA. ZKUŠENOST PŘEDEVŠÍM ZÁKLADNÍCH ŠKOL.
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BARIÉRY NÁVŠTĚVNOSTI KULTURNÍCH AKTIVIT
Bariéry návštěvnosti kulturních aktivit
n=260, údaje v %

ØČastěji školy z okrajových
částí Prahy

Velké vytížení jinými aktivitami

38

Vysoká cena vstupného

35

Nedostatečná hodinová dotace

35

Nedostatečná orientace v kvalitě akcí

ØVelké školy nad 501 žáků

21

Cena vstupného pro soc. slabé děti

20

Nevhodnost časů konání akcí

17

Špatné předpisy o odměňování učitele

17

Nepřehlednost informací o akcích

13

Špatná dopravní dostupnost

13

Některé instituce nenabízí vhodné akt.

12

Nevhodnost témat vzhledem k RVP

ØČastěji MŠ

7

Nedostatek zajímavých nabídek

6

Neexistence metodiky pro práci v hodině

6

Aktivity nepřizpůsobeny handicap. žákům

4

Špatná přístupnost pro handicapované

3

Kultura není pro rodiče důležitá

3

Kultura není pro školu důležitá

2

Aktivity nepřizpůsobeny žákům z komunit

2

Nevstřícný postoj kulturních institucí

2

ØJako bariéru návštěvnosti vidí častěji MŠ
ØŠkoly z okrajových částí Prahy

8

Nedostatek informací o nab. akcích

ØČastěji tento problém řeší ZŠ
ØŠkoly s menším počtem žáků (100-200)

9

Nedodtatečné ocenění mimošk.aktivit

Jiné

ØČastěji SŠ

16

Jiné bariéry návštěvnosti (n=41)

Údaje v %

Nic nebrání
Přednost výuky
Bezpečnost dětí
Nedostatek času nebo personálu
Málo aktivit pro nejmenší děti
Cenová dostupnost
Jiné

5,4
2,3
1,9
1,2
1,2
0,8
2,3
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S NÁVŠTĚVOU KULTURNÍCH AKTIVIT

Řešení bariér při plánování návštěvy kulturních aktivit
n=260, údaje v %
S problémem se vyrovnáme s pomocí třídních
nebo šk. zdrojů
Děti, kterých se bariéra týká, jsou v době
aktivity v jiných třídách

24

25

51

10

19

71

S problémem se vyrovnáme s pomocí
mimoškolních zdrojů

8

22

70

Řešíme jinak

6

Aktivity se nezúčastní celá třída

6

Děti, kterých se bariéra týká, zůstanou doma

5

17
13

81

17
Většinou

22 %

77

78
Občas

Téměř nikdy/Nikdy

49 %
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KOMPLIKACE PŘI ÚČASTI NA VZDÁLENĚJŠÍCH KULTURNÍCH AKTIVITÁCH

Komplikace účasti na kulturních aktivitách
n=260, údaje v %
MŠ

69

1.stupeň ZŠ

2.stupeň ZŠ

31

16

SŠ 0 10
Vysoký počet přestupů

16

17

16

52

18

66

90
Dlouhá doba cesty

Ani jedno není komplikace
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SPOKOJENOST S ČETNOSTÍ NÁVŠTĚV KULTURNÍCH AKTIVIT

Spokojenost s četností návštěv kulturních aktivit v jednotlivých oborech
n=260, údaje v %
Literatura

21

70

12 6

Kulturní dědictví, folklór a řemesla

15

75

14 5

Výtvarné a vizuální umění

15

75

13 7

Hudba

15

73

24 6

Divadlo

13

ØMenší školy (do 100 žáků)
ØŠkoly z okrajových částí
Prahy
Chtěli by častěji

Film a audiovize

Ostatní
Vyhovuje, jak je

82

10

212

75

5

60
Chtěli by méně

2 7

15
Nepovažují za důležité

6

30
Nevím

MŠ častěji nepovažují
za důležité
ØZŠ a SŠ vyhovuje,
jak je
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ORGANIZAČNÍ ASPEKTY NAVŠTĚVOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ

POZITIVNÍ VLIV

SOUČASNÉ BARIÉRY

 Tematicky vhodné (MŠ, ZŠ, SŠ)

•

Cena

 Přizpůsobené věku (MŠ, ZŠ, SŠ)

•
•

Načasování

 Vazba na výuku (ZŠ, SŠ)
 Nabídka didaktických materiálů (ZŠ, SŠ)
 Nabídka s odkazem na webové stránky,
kde je možné získat více informací,
příp. zhlédnout video (MŠ, ZŠ, SŠ)
 Dobrá dostupnost (zejména ZŠ, SŠ)

Nespolehlivá komunikace
„Když mám něco nasmlouváno
a přijedou se zpožděním nebo nesplní
slíbené, pak už je nevybereme.“
(MŠ)

„Mám dobrou zkušenost, že při objednávce rovnou
dostanu i kontakt na člověka, který se nám bude
věnovat. Tím se obvykle vyhneme problémům.“
(SPŠ)

PEDAGOGOVÉ NEMAJÍ MNOHDY OSOBNÍ ZKUŠENOST S INKLUZÍ ANI S CIZOJAZYČNÝMI ŽÁKY.
NA STŘEDNÍ ŠKOLE TOTO NENÍ POVAŽOVÁNO ZA BARIÉRU NÁVŠTĚVNOSTI KULTURNÍCH AKCÍ,
NAOPAK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TO PROBLÉM BÝVÁ. DŮLEŽITOU ROLI ZDE PAK MÁ ASISTENT.
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IDEÁLNÍ NABÍDKA

„Při registraci do Galerie Rudolfinum mají žáci
vstup zdarma. Ale třeba divadla nebo kina toto
vůbec nenabízejí…“
(G, SOŠ, ZŠ 2. stupeň)

IDEÁLNÍ NABÍDKA
 Cenově zajímavá
 Propojena s výukou v daném ročníku (ZŠ, SŠ)
 Atraktivní formou podání i místem
 Nabízí přidanou hodnotu
 Dobře načasovaná

„Určitě není nijak atraktivní besedovat i na zajímavé téma v kině
Ládví – ten, kdo sedí vzadu nemá vůbec šanci...“
(G)

„Optimální je začátek od 9 hodin.“
(ZŠ)

„Pro nás mezi 9 – 10 hodinou.“
(MŠ)

 Uvádí, pro jakou třídu / věk je určena
 Frekvence aktualizace 1x měsíčně (kino) až 1x za pololetí (divadlo)

PEDAGOGOVÉ OBECNĚ POSTRÁDAJÍ NAPŘ. KULTURNĚ HISTORICKÁ TÉMATA
VE FORMĚ KOMENTOVANÝCH PROCHÁZEK PRAHOU NEBO ASPOŇ DOSAŽITELNÝCH
VHODNÝCH TEXTŮ K TOMUTO TÉMATU, KTERÉ BY MOHLI SAMI VYUŽÍT.
SOUČASNÁ NABÍDKA AGENTUR NA TRHU JE PRO NĚ CENOVĚ NEDOSTUPNÁ!
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DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ŠKOLY A KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ
Dlouhodobě navštěvované instituce
n=195, údaje v %

Dlouhodobá spolupráce s konkrétní
kulturní institucí/zařízením
n=260, údaje v %

Divadla, divadelní spolky, KMD

67

Galerie, muzea

28

Knihovny

25

Ano

75

MŠ

SŠ

ZOO, Ekologické programy

Ne

86

ZŠ

14

79

62

21

38

101-200 žáků

69

8

Kulturní centra

8

Planetárium, Hvězdárna

7

Exkurze, IQ park, Interaktiv. výstava

6

Prevence, Zachranáři, Policie

5

Česká filharmonie, koncerty

5

Vysoké školy; odborníci

201-500 žáků
nad 501 žáků
centrum a okolí
vzdálenější centrum
okrajové části

72

18
28

77

71

1

Doplnění výuky

13
11

Spokojenost

9

Dostupnost

8

Kvalita

23

29
83

26

Dobrá zkušenost

26

82

Důvod dlouhodobé spolupráce se
zmíněnými institucemi
n=195, údaje v %

2

Jiné

31

74

10

Kina a festival Jeden svět

Neví

do 100 žáků

19

17

5

Kulturní zážitek

3

Inspirující

3

Prevence negativních jevů

2

Široká nabídka

2
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2
ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O NABÍDCE
KULTURNÍCH AKTIVIT PRO ŠKOLY

POSTOJE K MOŽNOSTEM DISTRIBUCE KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY

Preference způsobu distribuce přehledu o
kulturních aktivitách
n=260, údaje v %
Webová stránka s přehledem

72

Přehled zasílaný e-mailem

37

Tištěný přehled zasílaný poštou

21

Ani jedno

12

ØČastěji MŠ

Frekvence zasílaných informací o
kulturní nabídce
n=229, údaje v %
Měsíčně

54

Jednou za čtvrt roku

25

Jednou za 14 dní

6

Týdně

5

Jednou za půl roku

5

Jinak

4

ØBez diference dle typu,
umístění čí velikosti školy
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ZPŮSOBY INFORMOVÁNÍ ŠKOL O NABÍDCE KULTURNÍCH AKTIVIT

 Tištěné nabídky si lze



založit, jsou vždy po ruce
 Je možné dát je i žákům či



studentům / na nástěnku
 Pro více informací bývají

dostatek informací



Snadná dostupnost

poskytování informací



Lze získat dostatečné

Lze si vytisknout jen to, co
opravdu osloví – dále viz print



uvedeny webové stránky
 Spíše stručné, nenabízí

Nejvíce preferovaný způsob

Rychlé předání, snadný

informace


Někdy časová prodleva
vyřízení

proklik na další informace


Takových nabídek je hodně



Obtížně se zpětně dohledává

ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ JE MÉNĚ DŮLEŽITÝ NEŽ OBSAH POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ.
Z POHLEDU PEDAGOGŮ JE VÍTANÁ KOMBINACE ZPŮSOBŮ NABÍZENÍ.
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3
KONCEPT WEBOVÉHO PORTÁLU
PRO ŠKOLY

NÁZORY NA OBSAH PŘEHLEDU O KULTURNÍ NABÍDCE

Preferovaný obsah a informace uváděné v přehledu o kulturní
nabídce
n=229, údaje v %
Dělení/filtrování aktivit dle různých kritérií

94

Hodnocení kvality aktivity ostatními učiteli

67

Informace o navázání aktivity na RVP

55

Hodnocení kvality aktivity nestrannou institucí

26

Doporučení vybr. aktivit nestrannou institucí

21

"Magazínová" část - rozhovory, články apod.
Jiné

17
6

RVP
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KONCEPT WEBOVÉHO PORTÁLU KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY
• Koncept sjednocené kulturní nabídky pro školy byl pozitivně přijat pedagogy všech zúčastněných typů škol. Tuto
myšlenku obecně považují za inspirativní a pro školy dobře využitelnou. Očekávají, že by u jejich školy pozitivně
ovlivnila frekvenci návštěv kulturních akcí (zejména pokud by informovala i o možnosti zvýhodněných cen).
• Vhodné načasování nabídky pro první školní pololetí je již druhá polovina srpna, kdy pedagogové připravují plán
výuky na celé pololetí a potřebují si i tyto aktivity předem závazně naplánovat.
„… co si na to pololetí naplánuju,
to pak musím splnit...“
(ZŠ, SŠ)

• Pedagogové od chystaného portálu očekávají:
o

komplexnější nabídku

o

jasně a přehledně strukturovanou

o

dostatečně pestrou a inspirativní

o

postupné rozbalování / „větvení“ nabídky

o

usnadňující rychlou orientaci a výběr

o

informaci o dostupnosti od školy (důležité zejména pro MŠ a 1. stupeň ZŠ)

o

přístup jak z počítače, tak i z mobilu
„Na počítači je to lépe
vidět.“
(ZŠ, SŠ)

„Na mobilu je to zase víc
po ruce...“
(ZŠ, SŠ)
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KONCEPT WEBOVÉHO PORTÁLU KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY (2)
„Jak redakce, organizátoři, tak
i pedagogové a žáci/studenti...“
(ZŠ, SŠ)

ZAUJME


Zpětná vazba, hodnocení



Pokud budou ke stažení doprovodné pedagogické a didaktické materiály



Zvýrazněné aktivity se zvýhodněným vstupným či zdarma



Sezónní nabídky



Možnost přidávat do nabídky i své osvědčené aktivity jako inspiraci



Forma členského klubu → možnost benefitů

„Aby ty alternativní v tom
množství nezanikly...“
(SŠ, ZŠ, 2. stupeň)
„Nejlepší je ještě o prázdninách,
v druhé polovině srpna... a při každém
dalším otevření aby blikla aktualizace těch
navolených, o které mám zájem.“
(ZŠ, SŠ)

„Na podzim něco o ovoci, na jaře zase
o sázení a rostlinách.“
(ZŠ, 1. stupeň)

„Doporučit jiným třeba to,
co se nám osvědčilo...“
(MŠ)
„Třeba když často odebíráme,
vstup pro doprovod zdarma...“
(MŠ)

OBAVA
•

Aby komerční nabídka díky možnostem některých poskytovatelů
nedominovala nad nabídkou např. alternativních stylů

•

Včasný přehled vzhledem k potřebám školy

PEDAGOGOVÉ VŠECH DRUHŮ ŠKOL SE DOMNÍVAJÍ, ŽE RŮZNOU FORMU PŘÍSTUPU NA TAKTO
KONCIPOVANÝ PORTÁL BY MĚLI MÍT VŠICHNI – PEDAGOGOVÉ S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU A VOLBY
AKTIVITY (REGISTROVANÍ ZA ŠKOLU), RODIČE A ŽÁCI / STUDENTI (ZŠ A SŠ) INFORMATIVNĚ,
TJ. NÁHLED ANO, ALE NE MOŽNOST VOLBY.
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KONCEPT WEBOVÉHO PORTÁLU KULTURNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLY (3)
POŽADAVKY NA PORTÁL

PORTÁL BY MĚL UMĚT
FILTROVAT A TŘÍDIT!



věková kategorie



typ kulturní aktivity (divadlo, kino, výstava, muzeum, hudební produkce aj.)



lokalita, kde je aktivita nabízena



cena (včetně uvedeného cenového zvýhodnění a podmínek či zdarma)



čas (uvedení začátku a konce, zda je časové nastavení fixní či ovlivnitelné)



pro jaký typ škol je nabídka určena



informace o programu



zaměření programu (včetně např. sezónní nabídky)



kalendář



dostupnost didaktických materiálů (např. pracovní listy, pexeso pro využití při výuce atd.)



informace o interaktivnosti (zejména pro MŠ)



specifikace jazykové úrovně



informace o možnosti využití pro děti s hendikepem



mapa



dopravní spojení

„Bylo by prima mít u cizojazyčných představení
třeba k dispozici stručný slovník výrazů – dalo by se
se studenty probrat předem...“
(SŠ)

„Např. to umožňuje divadlo Ponec.“
(MŠ, ZŠ, SŠ)
„Byl by komfort, kdyby si to našlo hned moji pozici/školy a ukázalo
mi to vhodnou dopravu. Jako jsou ty vyhledavače na Seznamu…“
(ZŠ, SŠ)

„U dětí to pak napomáhá
budování empatie.“
(MŠ, ZŠ, SŠ)
„Je to důležité i pro plánování celkové
časové náročnosti akce.“
(ZŠ, SŠ)
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DOPORUČENÍ PRO TVORBU
KULTURNÍHO PORTÁLU PRO ŠKOLY

DOPORUČENÍ PRO TVORBU KULTURNÍHO PORTÁLU

i

PORTÁL BY MĚL NABÍZET INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE:

i
i
i
i
i

času (uvedení začátku a konce, zda je časové nastavení fixní či ovlivnitelné)
programu a jeho zaměření (včetně např. sezónní nabídky)
kalendáře
interaktivnosti (zejména pro MŠ)
možnosti využití pro děti s handicapem (specifikovat v nabídce, pro děti s jakým handicapem je
aktivita využitelná – např. zda je zajištěn bezbariérový přístup pro vozík a s jakou max. váhou)

i
i
i

mapu, kde se zařízení nachází včetně nabídky dopravního spojení (tj. identifikovat polohu)
výhodných nabídek či akcí zdarma

PORTÁL BY MĚL UMOŽŇOVAT:

i

přístup všem zainteresovaným osobám
k získávání informací o nabídce (pedagogové, žáci a studenti, rodiče)

i
i

jednoduchý výběr kulturní akce (pedagogové s registračními oprávněními)
poskytovat zpětnou vazbu / recenzi na navštívenou kulturní aktivitu (účastníci – žáci
a studenti, pedagogové)

i

fórum / blog (možnost doplňovat aktivity / reagovat na nabídky samotnými pedagogy)
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DOPORUČENÍ PRO TVORBU KULTURNÍHO PORTÁLU

i

PORTÁL BY MĚL UMĚT FILTROVAT PODLE:

i
i
i
i
i
i

věkové kategorie a typu školy, pro které je nabídka určena
typu kulturní nabídky (divadlo, kino, výstava, muzeum, hudební produkce aj.)
místo konání či lokality, kde lze aktivitu nabízet
ceny (včetně uvedeného cenového zvýhodnění a podmínek)
dostupnosti didaktických materiálů (např. pracovní listy, pexeso pro využití při výuce atd.)
jazykové úrovně (u cizojazyčných představení)
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PŘÍLOHY

CHARAKTERISTIKA RESPONDENTŮ – DISKUSNÍ SKUPINA

DISKUSNÍ SKUPINA PRAHA, 21. 6. 2018
POHLAVÍ

VĚK

PRAXE

ŠKOLA

LOKALITA

muž

30

9 let

MŠ – věkově smíšená třída

Praha 5

žena

62

30 let

SOŠ – OA + ekonomické lyceum

Praha 1

žena

42

14 let

MŠ – univerzitní, přírodovědné zaměření

Praha 2

žena

43

7 let

SPŠ – přírodovědné zaměření

Praha 2

žena

56

36 let

ZŠ – 1. stupeň

Praha 5

žena

34

8 let

ZŠ – 1. stupeň

Praha 13

žena

53

22 let

ZŠ – 2. stupeň

Praha 4

žena

60

36 let

SŠ – gymnázium

Praha 3
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PŘEHLEDOVÉ STATISTIKY – KVANTITATIVNÍ ŠETŘENÍ

Základní škola

34

Mateřská škola

28

Střední škola odborná

18

Gymnázium, SŠ všeobecná

Střední škola učňovská
Jiný typ

do 100 žáků

21

101-200 žáků

21

Ředitel/ředitelka

13

nad 501 žáků

2

34
25

centrum a
okolí

25

vzdálenější
centrum

54
21

28

Učitel/ka
Asistent/ka pedagoga
Jiné

5

59

Zástupce ředitele/ředitelky

201-500 žáků

Umístění školy
n=260, údaje v %

okrajové části

Kdo dotazník vyplňoval
n=260, údaje v %

Počet žáků
n=260, údaje v %

Typ školy
n=260, údaje v %

7
2
4

Jednotlivé kategorie pro graf s názvem “Umístění školy” byly zvoleny s
ohledem na geografickou vzdálenost od centra hlavního města Prahy.
Školy byly do těchto kategorií přiřazeny podle adresy sídla. Kategorie
“centrum a okolí” tak sdružuje školy sídlící převážně na Praze 1 a Praze
2. “Vzdálenější centrum” poté zahrnuje školy s adresou v Městské
části (dále jen MČ): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nicméně nemusí se jednat
vždy o celý správní obvod MČ, ale jen o jeho část. Do kategorie
“okrajové části Prahy” byly poté zařazeny MČ 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18 , 19, 20, 21, 22.
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