
Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov   3.ročník  

Z 25 dotazníků odevzdáno 21. 
 

Část pro rodiče: 

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

a. velmi dobré   8 
b. dobré   12 
c. téměř nevyhovující 1 
d. zcela nevyhovující 

 
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako: 

a. velmi dobrou   13 
b. dobrou   7 
c. téměř nevyhovující 1 
d. zcela nevyhovující 

 
3. Moje dítě se cítí ve škole: 

a. spokojeno    11 
b. většinou spokojeno   8 
c. většinou nespokojeno  2 
d. zcela nespokojeno 

 
4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá: 

a. zcela bez problémů   6 
b. většinou bez problémů    12 
c. průměrně     3 
d. s velkými obtížemi    

  
5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je: 
      a. přiměřený a vyhovující     19 
      b. velmi obsáhlý a přetěžující      
      c. nedostačující 2 
      d. jiné, uveďte:  
 
Moje náměty a připomínky: 
1x : velmi nevyhovující tělocvična 
1x : pozdní otevírání školní budovy v zimním období  (ráno) 
1x : častější chození do přírody – poznávání světa 
1x : sportovní kroužky v rámci ZŠ a ŠD 
1x : více informací o školních akcích sdělovat přes web. stránky školy 
1x : absence jídelny a tělocvičny v budově školy 
1x : absence chodníku v ulici Kladenská 
1x : řešení vztahů mezi spolužáky 



 

 

Část pro děti: 

 
1. Do školy chodím: 
   a. velmi rád/a    8 
   b. většinou rád/a   10 
   c. většinou nerad/a   3  
 
2. Ve třídě mám: 
   a. několik kamarádů    20 
   b. jednoho kamaráda    1  
   c. žádného kamaráda 
 
3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom: 
   a. kamarádovi   3 
   b. rodičům     15 
   c. paní učitelce    11 
   d. nikomu    2  
 
4. S přípravou do školy: 
   a. si vždy poradím sám/sama     5 
   b. si většinou poradím sám/sama    13 
   c. mi pomáhají rodiče     4 
 
5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky: 
Vícekrát: výlety, hry, velké přestávky, ŠD, kamarády, pí. učitelky, VPV, MA, AJ, TV 
2x : prvouka  
1x : ČJ, HV, učení 
 

 
 
 
 
Vyjádření TU: 
 

Část pro rodiče: 
 
Prostředí školy hodnotí rodiče převážně dobře, část rodičů velmi dobře. V ojedinělém 
případě prostředí téměř nevyhovuje. 



 
Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotí většina rodičů za velmi dobrou, menší část za 
dobrou. V jednom případě za téměř nevyhovující. 
 
Na otázku, jak se moje dítě cítí ve škole, je většina rodičů spokojena, menší část rodičů 
většinou spokojena. Dvě děti ze třídy jsou většinou nespokojené. 
 
Děti zvládají učivo z velké části bez problémů, u šesti dětí zcela bez problémů. Tři děti 
zvládají učivo průměrně. 
 
Rozsah domácích úkolů je pro většinu rodičů přiměřený a vyhovující. U dvou žáků je 
nedostačující. 
 
Náměty a připomínky: 
 
Velmi nevyhovující tělocvična, dále pak pozdní otevírání školní budovy v zimním období. 
Někteří rodiče by si přáli, aby děti chodily častěji do přírody a poznávaly svět. Více kroužků 
v rámci ZŠ a ŠD. Více informací a školních akcích na webu školy. Absence jídelny a tělocvičny 
v budově školy. Absence chodníku v ulici Kladenská. Řešení vztahu mezi spolužáky. 
 
Část pro děti: 
 
Většina dětí chodí do školy ráda. Menší část velmi ráda. Tři děti chodí do školy nerady. Ve 
třídě má většina dětí několik kamarádů. Jeden žák má pouze jednoho kamaráda. Když děti ve 
škole něco trápí část dětí to řekne svým rodičům, část paní učitelce, tři děti to řeknou svému 
kamarádovi. Dvě děti to neřeknou nikomu. S přípravou do školy si větší část žáků poradí 
většinou sama. Menší část si vždy poradí sama. Čtyřem žákům pomáhají rodiče. Žáci mají na 
škole nejraději výlety, hry, velké přestávky, ŠD, kamarády, paní učitelky. Dále pak předměty 
VPV, MA, AJ, TV, PRV, ČJ. 
 
V. Voborníková, TU 3.roč. 


