Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov 2.ročník - B
Z 16 dotazníků odevzdáno 16.

Část pro rodiče:
1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako:
a. velmi dobré 5
b. dobré 9
c. téměř nevyhovující 2
d. zcela nevyhovující
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako:
a. velmi dobrou 9
b. dobrou 6
c. téměř nevyhovující 1
d. zcela nevyhovující
3. Moje dítě se cítí ve škole:
a. spokojeno 12
b. většinou spokojeno 4
c. většinou nespokojeno
d. zcela nespokojeno
4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá:
a. zcela bez problémů 5
b. většinou bez problémů 7
c. průměrně 4
d. s velkými obtížemi
5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je:
a. přiměřený a vyhovující 15
b. velmi obsáhlý a přetěžující
c. nedostačující
d. jiné, uveďte: 1 – uvítání ZŠ bez DÚ
1 – uvítání více DÚ
Moje náměty a připomínky:
1x : při pětiminutovkách a delších písemných testech na čas má dítě problém
1x : v ŽK jsou uvedeny pouze zkratky jmen pedagogů
1x : střídání pedagogů na M a ČJ
1x : suplování AJ a neinformování rodičů o této skutečnosti

Část pro děti:
1. Do školy chodím:
a. velmi rád/a 10
b. většinou rád/a 5
c. většinou nerad/a
2. Ve třídě mám:
a. několik kamarádů 15
b. jednoho kamaráda
c. žádného kamaráda
3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom:
a. kamarádovi 1
b. rodičům 9
c. paní učitelce 10
d. nikomu 1
4. S přípravou do školy:
a. si vždy poradím sám/sama 5
b. si většinou poradím sám/sama 4
c. mi pomáhají rodiče 7
5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky:
Vícekrát: VPV, MA, TV, kamarády, výlety
4x : přestávky
2x : pí. učitelku, výlety, učení, soutěže, AJ, ČJ
1x : pí. ředitelku, procházky, slovní úlohy, jídelnu, HV

Vyhodnocení dotazníku
Děkuji všem rodičům i žákům za vyplnění tohoto dotazníku. Byla jsem potěšena, že většině
žáků se ve škole líbí, mají zde kamarády a cítí se tu bezpečně. Se školou a jejím vybavením
jsou všichni spokojeni, komunikace mezi školou a rodiči je ve většině případů považována za
dobrou. Rozsah domácích úkolů se zdá rodičům přiměřený, pouze v jednom případě by
přivítali ZŠ bez domácích úkolů. Ty jsou ale součástí přípravy na výuku, testy, informací pro
rodiče o probíraném učivu. V rozvrhu v ŽK jsou uvedeny pouze zkratky jmen učitelů, jména
i s mailovými adresami jsou uveřejněna na webu školy. V pololetí došlo k nečekanému
odchodu p.učitelky, která vyučovala v naší třídě AJ. Bylo nutné neprodleně vyřešit její
zástup. Z tohoto důvodu došlo k občasnému zastupování ve výuce angličtiny i k následnému
střídání učitelů.
Z dotazníku vyplynulo, že žáky nejvíce baví VPV, TV, matematika, výlety a jsou rádi, že
zde mají kamarády.
Mgr. J. Piskáčková – třídní učitelka

