
Vyhodnocení dotazníků k

vypracované v

ODEVZDALO: 25 rodičů 

� Z toho 9 rodičů hodnotilo kladně chování žáků na naší škole

� 3 z rodičů se k této otázce nevyjádřili vůbec

� 3 z rodičů nedokázali posoudit rizikové chování 

� 1 z rodičů hodnotil chování žáků v

� 9 rodičů hodnotilo záporně chování žáků na naší škole

CO SE RODIČŮM NELÍBÍ: 

� Kouření žáků před školou

� Běhání žáků po chodbách (o přestávkách a hlavně na konci vyučování)

� Sprosté a drzé chování žáků vůči sobě i vůči dospělým a učitelům

JAKÉ STAROSTI DĚTI MAJÍ?

� Veškeré změny na škole

� Nedostatek sportovního vyžití 

� Chození žáků za školu

� Nevhodné chování a vulgarismy mezi žáky

� Šikana a drogy 

� Strach z testů 

� Zákaz mobilních telefonů (nedůvěra k

� Že musí být během přestávek ve třídě

� Bojí se některých starších žáků

� Předávání dětí u hlavního vchodu

� 6 rodičů odpovědělo, že jejich děti nemají žádnou starost

NÁZORY RODIČŮ NA CO BY SE MĚLA ZAMĚŘIT NAŠE ŠKOLA V

RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

� Řešení případů (každý nahlášený případ se snažíme řešit)

� Na chování dětí před školou

� Na šikanu a slušné chování

� Více kázeňsky trestat

Vyhodnocení dotazníků k primární prevenci 

vypracované v měsíci říjnu – rodiče

toho 9 rodičů hodnotilo kladně chování žáků na naší škole

této otázce nevyjádřili vůbec 

rodičů nedokázali posoudit rizikové chování žáků na naší škole

hodnotil chování žáků v něčem kladně a v něčem záporně

9 rodičů hodnotilo záporně chování žáků na naší škole 

 

Kouření žáků před školou 

žáků po chodbách (o přestávkách a hlavně na konci vyučování)

rosté a drzé chování žáků vůči sobě i vůči dospělým a učitelům

JAKÉ STAROSTI DĚTI MAJÍ? 

Veškeré změny na škole 

Nedostatek sportovního vyžití – chybí bazén 

Chození žáků za školu 

Nevhodné chování a vulgarismy mezi žáky 

ilních telefonů (nedůvěra k žákům) 

Že musí být během přestávek ve třídě 

Bojí se některých starších žáků 

Předávání dětí u hlavního vchodu 

6 rodičů odpovědělo, že jejich děti nemají žádnou starost

NÁZORY RODIČŮ NA CO BY SE MĚLA ZAMĚŘIT NAŠE ŠKOLA V OBLASTI 

(každý nahlášený případ se snažíme řešit) 

Na chování dětí před školou 

Na šikanu a slušné chování 

Více kázeňsky trestat 

primární prevenci 

rodiče 

toho 9 rodičů hodnotilo kladně chování žáků na naší škole 

žáků na naší škole 

něčem záporně 

žáků po chodbách (o přestávkách a hlavně na konci vyučování) 

rosté a drzé chování žáků vůči sobě i vůči dospělým a učitelům 

6 rodičů odpovědělo, že jejich děti nemají žádnou starost 

OBLASTI 

 



� na zlepšení přístupu zdravých dětí k

� Na agresivitu a hrubé chování žáků

� Na drogy 

Všem rodičům, kteří se ankety zúčastnili a uvedli své názory na další zaměření 

minimální prevence na naší škole, velmi děkuji za spolupráci!!!

 

 

Zadala, vyhodnotila a sepsala Alena Niklová 

 

na zlepšení přístupu zdravých dětí k nemocným a více postiženým

Na agresivitu a hrubé chování žáků 

Všem rodičům, kteří se ankety zúčastnili a uvedli své názory na další zaměření 

minimální prevence na naší škole, velmi děkuji za spolupráci!!! 

Zadala, vyhodnotila a sepsala Alena Niklová – metodik primární prevence 

nemocným a více postiženým 

Všem rodičům, kteří se ankety zúčastnili a uvedli své názory na další zaměření 

 


