
DOTAZNÍK PRO RODIČE – VYHODNOCENÍ 
Duben - Květen 2012 

 

Rozdáno 110 dotazníků, vráceno 103 

 

1. Kvalita výuky: 

   výborná: 68                        dobrá: 29               s nedostatky: 5              neuspokojivá: 1 

 

2. Vztah učitelů k žákům: 

   výborný: 67                         dobrý: 34             s nedostatky: 2                neuspokojivý: 0 

 

3. Zacházení s žáky: 

   výborné: 61                      dobré: 41                s nedostatky: 0                 neuspokojivé: 1 

 

4. Vede škola žáky k zájmu o učení: 

       ano: 99                                              málokdy: 3                                     vůbec: 1 

 

5. Do školy se těší: 

     stále: 51                            občas: 47                 málokdy: 4                      vůbec ne: 1 

 

6. Obavy žáků ze známek a školního hodnocení: 

      stále:6                           občas: 29                     málokdy: 5                  vůbec ne: 63 

 

7. Informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků: 

      stálá: 84                         občasná: 10                        objektivní: 9              neseriózní: 0 

 

8. Jednání učitelů s rodiči: 

      taktní: 92                        netaktní: 1                         podnětné: 9                  nevhodné: 1 

 

9. Na učitele se obrací s případnými problémy: 

      pokaždé: 93                   ne vždy:6                      málokdy: 3                    není to možné: 1 

 

10. Důvěřují učiteli: 

      bezvýhradně: 75               témě: 24                             méně: 4                          vůbec: 0 

 

11. Důvěřují vedení školy: 

      bezvýhradně: 61              téměř: 39                            méně: 3                              vůbec: 0 

 

12. Činnost školy je celkově: 

      výborná: 61                     dobrá: 40                           s nedostatky: 2                    špatná: 0 

 

13. Dal(a) bych  své dítě do této školy znovu: 

ano – proč: 95, spokojenost; potřebuji tento typ školy; jsou tady dobří učitelé; kluci jsou 

spokojený; dobré zázemí; spokojenost s třídní učitelkou i s výukou; dobrá spolupráce a děti 

se do školy těší; velmi dobrý přístup k žákům, důvěra k učitelce; nemá možnost jít jinam; 

dobrá výuka, aktivity, kroužky; věnují se dětem; větší individuální přístup; škola je na velmi 

dobré úrovni; jsme velice spokojení a vidíme pokroky dítěte; výborní pedagogové; výborné 

vyučovací metody a skvělí učitelé; 

ne – proč: 6, málo učiva; nevím;  

nevím - 2 

 

14. Co (rodině, dítěti) škola přinesla:  

Dcera se učí dobře, je spokojená a šťastnější; jsem spokojená a školu moc chválím; dítě se přestalo 

stresovat, že nezvládá učení; spokojenost a radost dětí, že chodí do této školy a vzdělávají se; výborná 



spolupráce, problémy se vždy vyřeší ke spokojenosti všech; dítě se do školy těší, chodí bez stresů; dost 

naučila naše dítě; dobrý prospěch;  jsem bezstarostná; kluk je v pohodě a není vystresovaný; poznatky 

jak s dítětem pracovat; snaha učit děti formou zábavy s využitím pomůcek; dceři zde nikdo neubližuje, 

neposmívá se jí, je samostatnější a má spoustu kamarádů; spokojenost, radost, účel; speciální učební 

metody;  pokrok dovedností dítěte; dítě se rozvíjí a je šťastný; dobré vzdělání; místo kam chodí ráda, 

rozvoj rozumových schopností a jemné motoriky; celkový rozvoj osobnosti dítěte; neděláte rozdíly mezi 

dětmi; naučila nás pracovat s autistickými dětmi. 

 

15. Jaké jsou podle Vás silné stránky naší školy? (co se nám daří, co děláme dobře, pro co máme dobré 

podmínky):  

Jsem spokojená, že se škola zabývá i o takto postižené děti; dobrá výuka pro děti a učitelé dokážou 

dětem porozumět; spokojenost s výukou i s přístupem učitelky; výborná vybavenost školy; 

výtah, relaxační místnost; akce školy a zájmové kroužky; škola dělá vše proto, aby se děti vyučily a něco 

z nich bylo; besídky; malý počet žáků ve třídě;  klid, spokojenost, dobrý pocit; vytvoření multismyslové 

místnosti; ochota pomoc žákům i rodinám; práce ve skleníku; čas a péče věnována dětem; zkvalitňování 

výuky, obdivuji práci všech lidí na této škole; spousta akcí díky nim děti toho více poznají; prevence 

šikany; školní časopis, různé akce, akademie a kroužky; děláte to se srdcem a láskou, z dětí vyzařuje 

dobrá nálada a spokojenost; pěkně zařízené učebny; dobrá budoucnost dětí, aby se mohly vyučit. 

 

16. Jaké jsou podle Vás slabé stránky naší školy? (co brzdí práci školy a její rozvoj, co nevytváří 

vhodné podmínky): 

Malá vybavenost třídy pomůckami a hračkami; chybí plavecký bazén; vši; peníze; rodiče nemají přístup 

do školy (pozn. ředitelky: mají přístup do školy ráno a vždy po dohodě s učiteli); cikáni z celého světa; 

parkování před školou, málo místa v družině; málo učebních oborů; kouřící a nevhodně se chovající žáci 

před školou; časté střídání asistentů u dítěte; finanční prostředky na asistenty; smrad ve vstupní hale; 

chybí lavičky před školou; malý počet asistentů; malý prostor ve třídách; myslím, že finanční prostředky. 

 

17. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory školy? (např. zprostředkování exkurze, 

besedy, sponzorské dary, spolupráce při pořádání akcí školy): 

Spolupráce při pořádání akcí; dárečky; sponzorské dary.  

 

18. Rodiče jsou spokojeni s: 

 nabídkou zájmových kroužků – 33x 

 školní družinou  - 12x 

 stravováním ve školní jídelně – 20x 

 učebními pomůckami  - 47x 

 vzhledem učeben  - 42x 

 akcemi školy (besídky, vystoupení pro rodiče atd.)  - 60x 

 aktivitami mimo školu (exkurze, divadlo, výlety atd.) – 58x 

 

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 jednou případě 

z celkového počtu dotazovaných. 

Žáci se těší do školy stále až občas; vůbec ne pouze v jednom případě z celkového počtu dotazovaných. 

Informovanost rodičů o žácích je objektivní a stálá. 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 7.6.2012                                                                                Mgr. Hana Slapničková  

                                                                                                                               ředitelka školy 


