
Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov   2.ročník - A 

Z 19 dotazníků odevzdáno 16. 

 

Část pro rodiče: 

 

1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako: 

a. velmi dobré   2 

b. dobré   14 

c. téměř nevyhovující  

d. zcela nevyhovující 

 

2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako: 

a. velmi dobrou   9 

b. dobrou   7 

c. téměř nevyhovující 

d. zcela nevyhovující 

 

3. Moje dítě se cítí ve škole: 

a. spokojeno    9 

b. většinou spokojeno   7 

c. většinou nespokojeno 

d. zcela nespokojeno 

 

4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá: 

a. zcela bez problémů   6 

b. většinou bez problémů    8 

c. průměrně     1 

d. s velkými obtížemi 1    

  

5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je: 

      a. přiměřený a vyhovující     13 

      b. velmi obsáhlý a přetěžující      

      c. nedostačující 3 

      d. jiné, uveďte: 1 – uvítání ZŠ bez DÚ 

          1 – uvítání více DÚ 

 

Moje náměty a připomínky: 

3x : malá, nevyhovující tělocvična 

2x : nedostatečná kapacita ŠJ 

2x  nevyhovující příjezdová cesta a hrací prostory u ZŠ 

1x : organizace třídních schůzek (individuální konzultace - soukromí), domluva konkrétního 

času 

1x : malé šatny 

1x : absence sportovišť v obci – min. sportovní kroužky v ŠD 



 

Část pro děti: 

 

1. Do školy chodím: 

   a. velmi rád/a    11 

   b. většinou rád/a   5 

   c. většinou nerad/a    

 

2. Ve třídě mám: 

   a. několik kamarádů    16 

   b. jednoho kamaráda     

   c. žádného kamaráda 

 

3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom: 

   a. kamarádovi   4 

   b. rodičům     10 

   c. paní učitelce    7 

   d. nikomu    2  

 

4. S přípravou do školy: 

   a. si vždy poradím sám/sama     4 

   b. si většinou poradím sám/sama    6 

   c. mi pomáhají rodiče     7 

 

5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky: 

Vícekrát: ŠD, pí.učitelku, TV, kamarády, VPV, MA, HV 

3x : AJ, ČJ 

2x : velkou přestávku, vycházky, učení,  

1x : kroužky, čtení 

 

 
 

 

Vyjádření třídní učitelky: Děkuji všem, kteří si dali práci s vyplněním dotazníku. Vaše 

připomínky a dotazy se snažíme dle našich možností řešit a odstranit. 

Stejně jako Vás i nás trápí nedostatečné prostory tělocvičny, školní jídelny a šaten, vše závisí 

na zřizovateli a finančních prostředcích. 

V případě, že máte zájem o individuální konzultaci, není problém se se mnou domluvit.  

Na příjezdové cestě a hracích prostorách u školy by se mělo začít pracovat ve šk. roce 

2019/2020, zatím nám můžete pomoci tím, že žáky nebudete vozit automobilem přímo ke 

škole, ale budete je vysazovat na předem určených místech u hlavní silnice. 

Bc. A. Petráková 


