
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODI ČE 
 
Květen 2009     Rozdáno 100 dotazníku, vráceno 89 
 
1. Je atmosféra školy pozitivní? 
určitě ano: 56 spíše ano: 29 nevím: 2 spíše ne: 1  rozhodně ne: 1 
 
2. Máte dostatek informací o dění ve škole? 
ano: 83 ne: 4 nevím: 2 
 
3. Můžete konzultovat s učiteli záležitosti týkající se Vašeho dítěte? 
určitě ano: 83 spíše ano: 6 nevím: 0 spíše ne: 0  rozhodně ne: 0 
 
4. Jaký máte pocit z jednání s pracovníky školy? 
velmi kladný:60 spíše kladný: 28 nevím: 1 spíše záporný: 0 velmi záporný: 0 
 
5. Mají učitelé důvěru Vašeho dítěte? 
určitě ano: 60 spíše ano: 19 nevím: 9 spíše ne: 1 rozhodně ne: 0 
 
6. Dává úroveň výuky dětem pevné základy pro další vzdělávání? 
určitě ano: 64 spíše ano: 9 nevím: 14 spíše ne: 1 rozhodně ne: 1 
 
7. Jsou požadavky školy na znalosti úměrné schopnostem Vašeho dítěte? 
ano: 83 nevím: 5 ne, měly by být 

vyšší: 0 
ne, měly by být nižší: 
1 

 
8. Úroveň nabídky zájmových kroužků: 
1:       34 2:       16 3:        13 4:        5 5:        3 
     
Úroveň výuky cizích jazyků: 
1:        33 2:        19 3:        8 4:        0 5:        1 
 
Úroveň školní družiny: 
1:        42 2:        13 3:        4 4:        2 5:        3 
 
Úroveň stravování: 
1:        41 2:        19 3:        8 4:        1 5:        1 
 
Úroveň učebních pomůcek: 
1:        54 2:        16 3:        6 4:         3 5:         0 
 
Úroveň učeben: 
1:        58 2:         18 3:        5 4:        0 5:        0 
 
Úroveň kulturních programů školy: 
1:        62 2:        15 3:        7 4:        1 5:        0 
 
Úroveň aktivit mimo školu: 
1:        58 2:         16 3:        7 4:        2 5:        1 
 
9. Zvyšuje se celková úroveň školy? 
ano: 58 ne, je stejná: 14 ne, klesá: 2 nevím: 15 
 
10. Je okolí školy dostatečně využito pro potřeby školy? 
určitě ano: 40 spíše ano: 20 nevím: 21 spíše ne: 8  rozhodně ne: 0 



 
11. Silné stránky školy: 
 

• individuální přístup 
• výstavy a akce školy, zajímavé akce, daří se besídky a kulturní programy 
• kvalitní přístup třídní učitelky 
• pěkné školní prostředí, vybavení tříd 
• škola vždy vyhoví žádosti rodiče 
• spokojenost dítěte i rodičů 
• bazén, kinosál, tělocvična 
• výuka počítačů a počítače 
• keramika, vaření, práce na školním pozemku 
• školní časopis 
• kvalitní pedagogové, ochotní učitelé, dobří asistenti 
• vzdělávání pedagogů 
• dobrá komunikace s pedagogy 
• ekologické zaměření školy 
• speciální třídy – autitřídy 
• dítě se cítí ve škole dobře, rádo chodí do školy 
• jsem spokojena se vším, co pro děti děláte 
• dáváte možnost každému dítěti se vzdělat 
• výborný vztah dětí k učitelům 
• dobrý přístup k dětem i rodičům 
• dobré podmínky, vše dobré a užitečné, děláte vše dobře 
• péče o výchovu a výuku postižených dětí  i škola je na velice dobré úrovni 

 
12. Slabé stránky školy: 
 

• nevyužitý bazén, není výuka plavání 
• nedostatek financí 
• nedostatečné parkoviště 
• málo sponzorů 
• chybí automat na nápoje nebo kantýna 
• nedostatek mužů 
• chybí vybavení pro vozíčkáře 
• chování nepřizpůsobivých žáků – drzost, vulgárnost, krádeže 
• málo volnočasových aktivit 
• malé porce jídla a často nedobré 
• špatná spolupráce asistentů 
• neprofesionální přístup některých pedagogů – nerespektují diagnózu dítěte 
• malé vybavení ŠD 
• mimořádné volno personálu školy 
• funkce ŠD podmíněna obědem 
• brzy se zamykají šatny 
• chybí psycholog a rehabilitace 
• v ZŠS chybí výuka v dílnách, na pozemku, v kuchyňce 

 
13. Co nabízíte škole ve smyslu spolupráce a podpory: 
 

• volný čas 
• spolupráci při pořádání akcí 
• besedy 
• materiál – papír, sponzorský dar 
• poděkování všem, kteří ve škole pracují 



 
Vyjádření školy: 
 
Z výsledků dotazníku vyplývá, že většina rodičů z dotazovaných je celkově s atmosférou, 
děním ve škole, s pracovníky školy a s požadavky na vzdělání spokojena.  
I výčet silných stránek školy poukazuje na to, že vzdělávací proces, vybavení školy a přístup 
k žákům je na velmi dobré úrovni.  
Slabé stránky jsou ve většině závislé na financích, které škola nemůže ovlivnit, neboť je 
financována ze státního rozpočtu.  
Slabé stránky školy, které lze ovlivnit, se škola bude snažit vylepšit, popřípadě změnit. 
Děkujeme všem rodičům za cenné připomínky a hlavně za nabídku spolupráce i sponzorského 
daru. Konkrétní nabídky předávejte třídním učitelům. 
                                                                                            Mgr. Hana Slapničková  


