
DOTAZNÍK PRO RODI ČE – VYHODNOCENÍ  
Květen 2010 
 
Rozdáno 110 dotazníků, vráceno 108 
 
1. Kvalita výuky: 
   výborná: 73                        dobrá: 35               s nedostatky: 0              neuspokojivá: 0 
 
2. Vztah učitelů k žákům: 
   výborný: 81                         dobrý: 24             s nedostatky: 3                neuspokojivý: 0 
 
3. Zacházení s žáky: 
   výborné: 70                      dobré: 33                s nedostatky: 4                 neuspokojivé: 1 
 
4. Vede škola žáky k zájmu o učení: 
       ano:104                                              málokdy: 4                                     vůbec: 0 
 
5. Do školy se těší: 
     stále: 52                            občas: 50                  málokdy: 4                      vůbec ne: 2 
 
6. Obavy žáků ze známek a školního hodnocení: 
      stále:12                           občas: 36                     málokdy: 18                  vůbec ne: 42 
 
7. Informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků: 
      stálá: 83                         občasná: 11                        objektivní: 13              neseriózní: 1 
 
8. Jednání učitelů s rodiči: 
      taktní: 96                         netaktní: 0                         podnětné: 12                  nevhodné: 0 
 
9. Na učitele se obrací s případnými problémy: 
      pokaždé: 100                   ne vždy:6                      málokdy: 2                    není to možné: 0 
 
10. Důvěřují učiteli: 
      bezvýhradně: 87               téměř: 18                             méně: 3                          vůbec: 0 
 
11. Důvěřují vedení školy: 
      bezvýhradně: 77              téměř: 26                            méně: 4                               vůbec: 1 
 
12. Činnost školy je celkově: 
      výborná: 68                     dobrá: 37                            s nedostatky: 3                    špatná: 0 
 
13. Dal(a) bych  své dítě do této školy znovu: 
ano – proč: 98, spokojenost, učí se pomaleji, kvalitní výuka, pěkný vztah k dětem, výborná 
spolupráce se školou, individuální přístup k dětem, trpělivost učitelů, škola je skvělá, syn 
ztratil pocit méněcennosti, pomohla mu s problémy, nebyla jiná možnost, dcera je stále 
šťastná, jiná speciální škola v Mostě není, výborné zařízení školy 
ne – proč: 10, z osobních důvodů, z principu, chci pro své dítě víc 
 
14. Co (rodině, dítěti) škola přinesla: 
 výrazné zlepšení komunikace a samostatnosti dítěte, spokojenost, radost, že je dítě 
vzdělavatelné, klid, že je o dítě dobře postaráno, kamarády pro dítě, pomoc se vzděláním a 



výchovou dítěte, zlepšení prospěchu dítěte, dobré vzdělání, základní věci pro život, nový 
kolektiv, dobrou výuku, individuální přístup, velké pokroky syna ve výuce, rodičům 
odpočinek, velký pokrok v dceřině řeči, dočasná jistota, naučil se malování, zpívání a 
tancování podle písniček, učení přizpůsobeno jeho možnostem, získání přehledu a 
důvěřování učitelům, získání sebedůvěry, zklidnění a konec stresu, úspěchy dítěte a pěkné 
zacházení s dětmi, škola nám pomohla naučit se znakovou řeč a syn není odtržen od rodiny, 
ohleduplnost, laskavost, zvídavost dítěte a smysl pro povinnost, rozšíření obzoru vědomostí, 
pohodu, dítě se do školy těší a nestresuje se, možnost chodit do práce – pro maminku, naději, 
rozvíjet a stimulovat všechny smysly, jiný pohled na pedagogiku 
strach z šikany, povinnost odpovědnosti a příkazy, nic 
 
 
 
 
Z výsledků dotazníků vyplývá, že kvalita výuky je výborná až dobrá; škola vede žáky k zájmu o 
učení. 
Vztah učitelů k žákům a zacházení s žáky je výborné až dobré; neuspokojivé pouze v jednom 
případě z celkového počtu dotazovaných. 
Žáci se těší do školy stále až občas; vůbec ne pouze ve dvou případech z celkového počtu 
dotazovaných. 
Informovanost rodičů o žácích je objektivní a stálá; neseriózní pouze v jednom případě z celkového 
počtu dotazovaných. Jednání učitelů s rodiči je taktní a podnětné; rodiče řeší problémy s učiteli. 
Důvěra rodičů k učitelům je téměř bezvýhradná. 
Činnost školy je výborná až dobrá; důvěra rodičů k vedení školy je téměř bezvýhradná. 
 
V Mostě dne 14.6.2010                                                                                Mgr. Hana Slapničková  
                                                                                                                               ředitelka školy 


