
VYHODNOCENÍ – DOTAZNÍK PRO RODIČE 

 

Květen – 2008 

 
Bylo rozdáno 100 dotazníků, vyplněno 99. 
 
  1. Kvalita výuky: 
výborná: 61 dobrá: 38 s nedostatky: 0 
    
  2. Vztah učitelů k žákům: 
výborný: 67 dobrý: 31 s nedostatky: 1 
 
  3. Rozvíjí škola u žáků vztah ke vzdělávání: 
ano: 96 málokdy: 2 vůbec:1 
 
  4. Těší se žáci do školy: 
ano: 95 málokdy: 3 vůbec:1 
 
  5. Obavy žáků z hodnocení (známkování): 
vůbec ne: 44 málokdy: 14     občas: 36 stále:5 
 
  6. Informovanost školy o prospěchu a chování rodičům: 
stále: 77 občas: 14     objektivně: 8 neseriozně:0 
 
  7. Jednání učitelů s rodiči: 
podnětné: 10 taktní: 88   netaktní: 1 nevhodné:0 
 
  8. Důslednost učitelů: 
ano: 62 málokdy ne: 18  občas: 12 ne: 7 
 
  9. Důvěra k učitelům: 
bezvýhradně: 70 téměř: 26       méně: 3 vůbec:0 
 
10. Mají rodiče pocit, že se mohou na učitele obrátit s případnými problémy:  
pokaždé: 90 ne vždy: 9   ne: 0 
 
11. Důvěra k vedení školy: 
bezvýhradně: 95 téměř: 2             méně: 1 vůbec:1 
 
12. Činnost školy celkově: 
výborná: 54 dobrá: 45 s nedostatky: 0 
 
13. Pozitiva školy: 

• spokojenost žáků 
• spokojenost rodičů 
• učitelé milí, ohleduplně se chovají k rodičům i dětem 
• úleva na srdci i v duši – zlepšení prospěchu 
• rodině určitý řád a spokojenost syna 
• zlepšení komunikace s dítětem 



• získání sebevědomí dítěte 
• větší psychická pohoda dítěte 
• pocit, že je dítě v bezpečí 
• pocit, že v přenáročné výchově nejsou osamoceni, pocit týmové spolupráce 
• možnost rozvoje a úspěchů a tím uvědomění si smysluplného naplnění školní 

docházky a vlastní dostatečnosti 
• lepší známky a vyrovnanost dítěte  
• přístup k dětem i rodičům 
• dítě se těší do školy a dobře ji zvládá 
• rozvoj rozumových schopností 
• dobrý přístup, dobrý pocit 
• začíná se více učit, dokáže samostatně pracovat a nebojí se chodit do školy 
• pohodu, klid a zlepšení učení 
• dětem i rodině pohodu a klid 
• kvalitní výuka, dobré vztahy, trpělivé zacházení 
• není zde diskriminace 
• veliké životní cíle pro naše děti 
• výborný přístup učitelů i vedení školy 
• dítě je bez stresu a cítí se dobře 
• veliká úleva pro celou rodinu 
• není zde šikana 
• syn může žít plnohodnotný život bez posměšků 
• dobrá výuka, vedení k estetické a výtvarné výchově, k ekologii, vždy perfektní 

výzdoba školy 
• velká pomoc při řešení problémů s výukou 
• nedělají se rozdíly, z jaké je dítě rodiny, jako to bylo na ZŠ 

 
14. Negativa: 

• málo výuky 
• více učitelů – mužů 
• málo zájmových kroužků 
• vztahy mezi dětmi 
• chybí rehabilitační pracovnice 
• nedostatek asistenčních pracovnic 
• nevhodné chování některých žáků 
• že nesmí nosit do školy mobil 
• větší parkoviště před školou 

 
Z dotazníků vyplývá, že kvalitu výuky a vztah učitelů k žákům hodnotí rodiče velmi kladně. 
Z vyjádření rodičů také vyplývá, že žáci chodí rádi do školy a v převážné většině nemají 
obavy z hodnocení. Informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků je na dobré úrovni, 
také jednání učitelů s rodiči je hodnoceno jako taktní a podnětné. Učitelé jsou důslední a 
velká většina rodičů jim bezvýhradně důvěřuje. Téměř všichni rodiče mají pocit, že se na 
učitele mohou obracet s případnými problémy. Také důvěra k vedení školy ze strany rodičů je 
téměř stoprocentní. Z celkového hodnocení vyplývá, že komunikace rodičů a školy je na 
velmi dobré úrovni. Kvalita školy a celková činnost školy je velmi dobrá. 
 
 



VYHODNOCENÍ – DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

 

 Květen - 2008 
 
Bylo rozdáno 100 dotazníků, vyplněno 100. 
 
  1. Cítí se žáci dobře ve škole: 
vždy: 57 někdy: 29 málokdy: 14 ne:0 
 
  2. Jsou učitelé milí a povzbuzují žáky: 
vždy: 82 někdy: 11 málokdy: 7 ne:0 
 
  3. Mohou bez obav žáci vyjádřit svůj názor: 
vždy: 52 někdy: 13 málokdy: 16 ano: 9 
 
  4. Pomáhají si žáci navzájem: 
vždy: 55 někdy: 27 málokdy: 13 ne: 5 
 
  5. Mohou se žáci bez obav zeptat, když něčemu nerozumí: 
vždy: 84 někdy: 8 málokdy: 4 ne:4 
 
  6. Mají učitelé radost, když se žákům daří: 
vždy: 81 někdy: 8 málokdy: 6 ne:0    nevím: 5 
 
  7. Berou názory žáků učitelé vážně: 
vždy: 49 někdy: 18 málokdy: 10 ne:8      nevím: 15 
 
  8. Nebojí se jít žáci za vedením školy, pokud mají problém: 
vždy: 38 někdy:15 málokdy: 7 ne: 21    nevím: 19 
 
  9. Těší se žáci do školy: 
vždy: 51 někdy: 25 málokdy: 11 ne: 5         nevím: 8 
 
10. Jsou ve škole žáci, kteří ubližují a posmívají se ostatním: 
ano: 17 ne: 83 
 
11. Jsou ve škole žáci, kteří se někoho bojí: 
ano: 16 ne: 84 
 
12. Našli žáci ve škole kamarády: 
ano: 78 ne: 22 
 
 13. Jsou ve škole lidé, kterých se žáci bojí: 
ano: 29 (spolužák 18, učitelka 3, zástupkyně 
2, školník 1, ředitelka 5) 

ne: 71 

 
14. Známkování je spravedlivé: 
ano: 99 ne: 1 
 



15. Vadí mi ve škole: 
• že se nemůže pohybovat o přestávkách na chodbě 
• vadí mu předměty – Pč, Hv, F, geometrie, Nj, P, Z, D, M 
• že nesmí mít mobil 
• že nechodíme plavat 
• že nejsou delší přestávky 
• spolužák 
• že máme každý den dlouhé vyučování 
• že se musí učit 
• že se nesmí ve škole kouřit 
• že v Prš není němčina 
• že není ve škole kantýna 
• že není více hodin informatiky, Tv 
• že si nemůže vzít do školy zvířátko 
• že spolužáci mluví sprostě 
• že se spolužáci hádají a perou 
• že mám špatný prospěch 
• že jsem drzý na paní učitelku 
• učení, které mi nejde 
• odpolední vyučování 
• že není ve škole automat na jídlo a pití 
• že se někteří posmívají postiženým dětem a mají na ně hloupé narážky  
• ve škole mi nevadí nic 

 
 
Z dotazníků vyplývá, že se žáci ve většině případů cítí ve škole dobře a do školy se těší. Vztah 
učitelů k žákům hodnotí jako milý a povzbuzující. Žáci mohou kdykoliv a bez obav vyjádřit 
svůj názor. Pouze 9 žáků má obavy svůj názor vyjádřit. Téměř všichni žáci se také nebojí 
zeptat, když něčemu nerozumí a pokud mají problém, nemají obavy jít ho řešit s vedením 
školy.  Také většina žáků pociťuje, že učitelé mají radost z jejich úspěchů.  
Dvě třetiny žáků se nebojí chodit do školy, ve škole si našli kamarády a nemají obavy 
z ubližování a posměchu ostatních. Pouze 29 žáků vyjádřilo obavy z některých spolužáků a 
pracovníků školy. Všichni žáci považují známkování za spravedlivé.  
Celkově jsou naši žáci ve škole spokojeni.  
 


