
DOTAZNÍK PRO RODIČE – VYHODNOCENÍ 
Duben - Květen 2018 

 

Rozdáno 150  dotazníků, vráceno 132 

 

1. Kvalita výuky: 

   výborná:    81                      dobrá:      19            s nedostatky:    2             neuspokojivá:   0 

 

2. Vztah učitelů k žákům: 

   výborný:      94                  dobrý:    35           s nedostatky:       3            neuspokojivý:  0 

 

3. Zacházení s žáky: 

   výborné:   83                     dobré:   45              s nedostatky:     3           neuspokojivé:  1 

 

4. Vede škola žáky k zájmu o učení: 

       ano: 127                                                málokdy:   5                                     vůbec:  0  

 

5. Do školy se těší: 

     stále:      68                        občas:    55               málokdy:    7                    vůbec ne:  2 

 

6. Obavy žáků ze známek a školního hodnocení: 

      stále:     10                        občas:  27                      málokdy:   6                 vůbec ne:  89 

 

7. Informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků: 

      stálá:       108                     občasná:   16                 objektivní:  8               neseriózní:  0 

 

8. Jednání učitelů s rodiči: 

      taktní:      121                    netaktní:  1                        podnětné:  8               nevhodné:  2  

 

9. Na učitele se obrací s případnými problémy: 

      pokaždé:  115                    ne vždy:   12                 málokdy:     3        není to možné:   2 

 

10. Důvěřují učiteli: 

      bezvýhradně: 104            téměř: 23                            méně: 5                          vůbec:   0 

 

11. Důvěřují vedení školy: 

      bezvýhradně:    96         téměř:     31                       méně:     3                          vůbec:   2 

 

12. Činnost školy je celkově: 

      výborná:   80                      dobrá:  48                    s nedostatky:    3                 špatná:   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ano – proč: 120; spokojenost 32x; s vedením kantorů, škola je skvělá, dobré chování a 

výborné jednání, výborný přístup pedagogů, dobrý vzdělávací program, všechno vyhovuje, 

zatím není jiné řešení, je nejvhodnější, výborní učitelé a ochota učitelů, skvělá výuka, 

individuální přístup, méně žáků, zájmová činnost, akce školy, naprostá spokojenost 

s vedením školy, těší se do školy, psychicky vyrovnaný, důvěřuji škole, dobrá komunikace 

s učiteli i vedením 

ne – proč:  8; nedohodne se s dětmi, konflikty s žáky i učiteli, není to o škole ale o státu, 

špatné řešení problému, není toaletní papír na WC, nou koment+ 

 

14. Co (rodině, dítěti) škola přinesla:  

100% radost a spokojenost 8x; lepší prospěch 17x; dobré vzdělání 18x; přáteství4x; zlepšení dítěte, klid, 

bezstarostnost, nové věci, psychická vyrovnanost, krásné zážitky, aktivity školy, vybavení tříd, příjemné 

prostředí, terapie možnost navštěvovat školu, setkání s ostatními rodiči, péče o žáky je na lepší úrovni 

než na běžných školách 

  

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

podmínky):  

schopní a profesionální pedagogové, dobrá komunikace, vybavení školy, učeben, tříd, dobrá výuka, 

učitelé i asistenti, kroužky, besídky, prostředí, všechno, výlety, dobrá ředitelka, trpělivost učitelů, radost 

ze školy 

  

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

vhodné podmínky): 

agresivní děti, málo dozoru před školou, hodně romských žáků, drzé děti, nevychovanost, vulgárnost, 

hlučnost a kouření některých před školou, parkování, nemají každý rok fotky, ztráta věcí ze šaten, nácvik 

nákupů a domácích prací, rok od roku je to horší plno nezvladatelných dětí a nedostatečný dozor školy, 

+oproti zš jste dost pozadu – vzhled tříd i pomůcky 

 

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 školy 14x; co bude potřeba; sponzorské dary; ŠVP 

 

18. Rodiče jsou spokojeni s: 

 nabídkou zájmových kroužků –   44  x 

 školní družinou  -     13 x 

 stravováním ve školní jídelně – 21   x 

 učebními pomůckami  -  54  x 

 vzhledem učeben  -  58   x 

 akcemi školy (besídky, vystoupení pro rodiče atd.)  -  65   x 

 aktivitami mimo školu (exkurze, divadlo, výlety atd.) –  78   x 

 

  
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 se netěší 2 žáci 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. 

120 rodičů ze 132 by do naší školy dalo své dítě znovu. 

 



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 1.6.2018                                                                                  Mgr. Hana Slapničková  

                                                                                                                               ředitelka školy 


