
DOTAZNÍK PRO RODIČE – VYHODNOCENÍ 
Duben - Květen 2014 

 

Rozdáno 120 dotazníků, vráceno 86 

 

1. Kvalita výuky: 

   výborná: 66                        dobrá: 20               s nedostatky: 0              neuspokojivá: 0 

 

2. Vztah učitelů k žákům: 

   výborný: 64                         dobrý: 22             s nedostatky: 0                neuspokojivý: 0 

 

3. Zacházení s žáky: 

   výborné: 64                      dobré: 21                s nedostatky: 1                 neuspokojivé: 0 

 

4. Vede škola žáky k zájmu o učení: 

       ano: 83                                              málokdy: 3                                     vůbec: 0 

 

5. Do školy se těší: 

     stále: 58                           občas: 26                 málokdy: 1                      vůbec ne: 1 

 

6. Obavy žáků ze známek a školního hodnocení: 

      stále: 4                           občas: 19                     málokdy: 1                 vůbec ne: 62 

 

7. Informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků: 

      stálá: 68                         občasná: 5                        objektivní: 13              neseriózní: 0 

 

8. Jednání učitelů s rodiči: 

      taktní: 78                        netaktní: 0                         podnětné: 8                  nevhodné: 0 

 

9. Na učitele se obrací s případnými problémy: 

      pokaždé: 81                   ne vždy: 4                      málokdy: 1                    není to možné: 0 

 

10. Důvěřují učiteli: 

      bezvýhradně: 74               témě: 12                             méně: 0                          vůbec: 0 

 

11. Důvěřují vedení školy: 

      bezvýhradně: 62              téměř: 20                            méně: 3                              vůbec: 1 

 

12. Činnost školy je celkově: 

      výborná: 60                     dobrá: 23                           s nedostatky: 3                    špatná: 0 

 

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

ano – proč: 85,  zlepšení syna, zlepšení dítěte v psychice i ve vývoji, dítě je spokojené a my 

také, líbí se mi přístup, důvěřuji škole, jsem se školou spokojená, celkově synovi škola 

prospívá, nemám výhrady, jiná tady není, jsou tu dobří učitelé, rád chodí do školy, cítí se ve 

škole jako doma, více se dětem věnují, jinou školu by nezvládla, je čas na učivo, málo dětí ve 

třídě, škola nám vyhovuje ve všech směrech, výborná komunikace s učiteli, výborný přístup 

k žákům, je to velmi dobrá škola, výborná komunikace i výuka, kladný přístup, se školou 

mám dobré zkušenosti, přístup pedagogů a celková kvalita výuky, učitelka s asistentkou 

hodně děti naučí, spolehlivý přístup a vzdělávání správným způsobem, jinou školu by 

nezvládla, kvalifikovaní zaměstnanci, zlepšila si známky, ráda chodí do školy, s dětmi to 

umíte a děti se cítí ve škole dobře 

ne – proč: 1,  

 



 

14. Co (rodině, dítěti) škola přinesla:  

Dcera se naučila chovat ke starším lidem, těší se do školy, zvládá pomalejší učivo; profesionální přístup 

k žákům; škola vyhověla potřebám a možnostem mého syna, zajistila individuální přístup ve vzdělávání; 

zajištění péče během pracovní doby rodičů; u syna vidím velký pokrok po všech stránkách, jsme 

spokojeni s výukou, líbí se nám kolektivní práce s dětmi – nacvičování různých vystoupení; lepší pocit 

z dcery, má lepší známky a může dál studovat; kolektiv vrstevníků se stejným postižením, syn si 

nepřipadá jiný, motivace při práci s dětmi, různé aktivity, zlepšení v oblasti komunikace, dopolední 

volný čas pro rodiče; informace, vysvětlování, výlety; hodně, dcera se naučila komunikovat a pracovat, 

je tu pomalejší tempo a menší kolektiv, učitel se věnuje dětem maximálně, já jsem nad míru spokojená; 

dítěti vzdělání a řád; rozvoj v sociální oblasti, zlepšení řeči a pohybových aktivit; rozvoj osobnosti a 

komunikace dítěte; pohodu a klid nejen dítěti ale i rodině; jiný spokojenější přístup ke škole i k učení; 

nové poznatky, kamarády a patrný pokrok; zklidnění i nové dovednosti; radost; učivo a chytrost; dětem 

přináší spokojenost a v učení vyhovující tempo; dobrý přístup k žákům i rodičům; klid a možnost chodit 

do školy bez obav; zlepšení soustředění na učivo a rozvoj samostatnosti; učitelku, která dětem rozumí a 

chápe; poznat a přijímat jiné děti, pomoc, rady i podporu; zklidnění díky vlídnému zacházení, odpadlo 

každodenní vysvětlování, že do školy musí; spokojenost a lepší hodnocení; základ do života; nebojí se 

chodit do školy a má radost ze života; vnímavost i radost; větší snaha a zájem o nové dovednosti; hodně 

moc; pohádková škola. 

 

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

podmínky):  

Učíte děti tak, aby vše zvládly; rodinné prostředí, lepší komunikace s rodiči; akce, přístup k rodičům, 

samé klady; pomůcky; komunikace; spokojenost rodičů; zapojování žáků do různých aktivit a kladný 

přístup k žákům i rodičům; dobrý školní řád, výborné projekty, zajímavé a krásné výrobky; praktická 

škola; pracovní činnosti, hravá výuka; škola je jedinečná profesionálním přístupem k žákům; škola velice 

aktivní a skvělé zacházení s dětmi s postižením; ochota učitelů, jejich kompetentnost, vybavenost školy; 

výuka a výborný přístup k dětem; dobré podmínky pro handicapované a mnoho zájmových kroužků; 

všechno; podpora žáků se zdravotním postižením, nejste jen odložiště pro cikány; kvalita výuky; velice 

vstřícný přístup učitelů a asistentů; výborné zázemí školy přispívá k celkové spokojenosti; vybavení 

učeben; moc dobře děláte, že berete děti na výlety, do divadla a že máte kroužky; vzdělávání přiměřeným 

způsobem a tím navození jeho rovnováhy a klidu; malý počet žáků ve třídě; akce školy a zahrada; že děti 

pracují na zahradě, připravují se na akademii a výstavy; s dětmi to umíte moc dobře; snažíte se děti něco 

naučit a dbáte na jejich bezpečnost; aktivity mimo školu; dobré podmínky a spolehlivost učitelů; 

profesionální přístup k žákům; vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze; že se dokážete postarat o děti i 

po ukončení ZŠ, pomáháte jim s problémy, pořádáte pro ně akce, máte můj obdiv; výstavy, otevřené 

vyučování, prezentace na webových stránkách školy, pomůcky, aktivity pro děti. 

  

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

vhodné podmínky): 

Malé parkoviště; drzost cikánské komunity; málo asistentů; dozory na chodbách a u šaten nestačí; 

nabídka aktivit pro žáky s těžkým postižením a návaznost po ukončení školní docházky; málo přísných 

postihů; časté střídání asistentů; malá kapacita školní družiny, rozšíření zájmových kroužků; legislativa; 

málo sponzorských darů; mění se učitelé a třídy; parkoviště by mělo být pro rodiče a ne pro učitele; 

ředitelská volna bez alternativního programu, absence mimoškolních aktivit (pozn. ředitelky – máme 10 

zájmových kroužků); nevychovaní žáci ve vyšších ročnících; lepší vybavení školy; školení a přednášky 

pro rodiče; slabé stránky nemáte, spíše vám to kazí někteří lidé; škola je vynikající pro všechny, rodiče i 

děti, podmínky jsou vynikající;   

 

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; dozor při různých akcí; konzultace stavebního stavu školy a jeho okolí, 

podněty zřizovateli; zprostředkování exkurze; spolupráce při výrobě pomůcek. 

 

18. Rodiče jsou spokojeni s: 

 nabídkou zájmových kroužků – 22x 



 školní družinou  - 7x 

 stravováním ve školní jídelně – 17x 

 učebními pomůckami  - 35x 

 vzhledem učeben  - 43x 

 akcemi školy (besídky, vystoupení pro rodiče atd.)  - 45x 

 aktivitami mimo školu (exkurze, divadlo, výlety atd.) – 45x 

 

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; s nedostatky 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, pouze jeden 

z rodičů vedení školy nedůvěřuje vůbec. 

 

Děkuji všem rodičům za pravdivé vyplnění dotazníku. Velmi výstižně jste formulovali 

silné i slabé stránky naší společné školy. Pokud to bude v našich silách, Vaše náměty pro 

zlepšení činnosti školy budeme určitě realizovat. 
 

 

V Mostě dne 28.5.2014                                                                                Mgr. Hana Slapničková  

                                                                                                                               ředitelka školy 


