
 

Výsledky hodnotícího dotazníku  2015/2016 

Celkem bylo do rodin rozdáno 59 dotazníků, vrátilo se jich 37, ale 2 nebyly vyplněny vůbec. 

Návratnost je tedy 35 dotazníků, což je v přepočtu 59 %. Dalo by se říci, že zájem o vyplnění ze 

strany rodičů byl poměrně velký. 

1. Jste spokojeni s úrovní vzdělávání na naší základní škole? Na tuto otázku odpověděla naprostá 

většina  -  83 % dotázaných rodičů, že jsou v podstatě spokojeni, objevily se konkrétní připomínky. 

ANO    13 

SPÍŠE ANO 16 

SPÍŠE NE 3 

NE 1 

Bez odpovědi      2 

Připomínky byly uvedeny pouze ve čtyřech dotaznících, jednotlivě bylo uvedeno: 

 menší nároky na znalosti dětí oproti městským školám, 

 celková úroveň učení, 

 nesouhlas s výukou anglického jazyka formou DYNED – žádné výsledky, nic to nenaučí, 

 v některých předmětech jsou známky uzavírány na poslední chvíli, v některých předmětech je 

v žákovské knížce zapsáno málo známek, 

 malá motivace a podpora žáka. 

2. Navštěvuje Vaše dítě v tomto školním roce některý z nabízených kroužků nebo kurzů? 

ANO               21  

NE                    13      

Bez odpovědi:   1 

Jednotlivě uvedené připomínky: 

 kroužky jsou spíše pro mladší děti, 

 zájem o sportovní kroužek pro děti prvního stupně, 

 dodržování časového harmonogramu hry na klavír, 

 spokojenost s kroužkem vaření, tanečním kroužkem. 

 

3. Jak se Vám líbí naše škola v uvedených oblastech? 

komunikace se školou  ANO 20 SPÍŠE ANO 13 SPÍŠE NE 2 NE 0 



Škola a rodiče spolu komunikují uspokojivým způsobem, rodiče nemají žádné konkrétní připomínky 

a požadavky. 

vzhled školy   ANO 28 SPÍŠE ANO 8  SPÍŠE NE 0 NE 0 

Rodiče jsou zcela spokojeni s tím, jak vypadají prostory školy. 

atmosféra školy  ANO 12 SPÍŠE ANO 19 SPÍŠE NE 2 NE 1 

Pro většinu rodičů je atmosféra školy spíše příjemná. 

školní stravování  ANO 10 SPÍŠE ANO 13 SPÍŠE NE 8 NE 4 

Připomínka jednotlivce ke stravování:  

 přesolené polévky, 

 malá kapacita jídelny, 

 nedostatek čistých táců. 

Co se týče spokojenosti se stravováním ve školní jídelně, názory rodičů se různí. Celkově je 

spokojeno 66 % rodičů, ale 34 % rodičů má ke stravování výhrady. 

4. Vyhovuje Vám provozní doba družiny do 15:00 hodin? 

ANO  26  

NE   2 

Nevyjádřili se:   7 

Téměř všem rodičům vyhovuje provozní doba družiny, někteří se nevyjádřili např. proto, že jejich 

dítě družinu nenavštěvuje, pouze dvě rodiny by uvítaly prodloužení do 16:00 a byly by ochotny 

zaplatit až 300,- Kč na dítě/měsíc. 

 

 5.  Víte, podle čeho učitelé Vaše děti učí? (Školní vzdělávací program) 

ANO              20 

NE             14 

Nevyjádřil se: 1 

Ptali jsme se, zda rodiče vědí, jak vypadá učební plán, osnovy předmětů atd.  

ANO odpovědělo 57 % rodičů, ale poměrně velká část rodičů (40%) neví, že existuje Školní 

vzdělávací program, a jak vypadá.  

  

Připomínky budou vysvětleny na plenární schůzi Spolku rodičů na začátku školního roku 2016/17. 


