Vyhodnocení dotazníku o škole
říjen 2017
Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás vyhodnocení dotazníkového šetření, kterého se
zúčastnilo 91 rodičů. Každá otázka byla od vás hodnocena známkou jedna až pět a z těchto
známek byl spočítán průměr, který uvádíme ve výsledku.
Děkujeme za vaše poznámky a návrhy, které uvádíme níže. Tyto připomínky jsou
podnětem pro naši další práci.
otázka:

Průměr

1 Jste spokojeni s kvalitou vyučování ve škole?

1,7931

2 Jste spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků?

1,6386

3 Je množství poznatků, které žák získává ve škole, dostatečné?

1,6941

4 Je nabídka nepovinných a volitelných předmětů dostatečná?

1,5395

5 Je doba, kterou tráví dítě ve škole, správně dlouhá?

1,3596

6 Je doba, kterou tráví dítě doma přípravou do školy, správně dlouhá?

1,8851

7 Vyhovuje vám organizace školy? - rozvrh, přestávky, vstup do školy?

1,4157

8 Jste spokojeni s prací školní družiny a školního klubu?

1,2533

9 Cítí se vaše dítě ve škole bezpečné?

1,4471

10 Jste dostatečně informováni o vašem dítěti?

1,5056

11 Měli by mít rodiče více pravomocí spolurozhodovat o dění ve škole?

2,2877

12 Měli by mít žáci na různé předměty jiné učitele již od 5. třídy?

2,4667

13 Je dostatečná nabídka školních akcí? - výlety, exkueze, divadlo….

1,6591

14 Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností?

1,5393

15 Přivítali byste zavedení elektronické žákovské knížky?

3,0122

16 Jste spokojeni s nabídkou zájmových kroužků?

1,6629

17 Líbí se vašim dětem ve škole?

1,5444

18 Chutnají dětem obědy ve školní jídelně?

2,1954

19 Přivítali byste elektronické zabezpečení školy?

2,2133

20 Líbilo by se vám zavedení předmětu Zdravý životní styl?

2,3951

Doplnění od rodičů:




































bufet - svačiny, ovoce, zelenina
možnost výuky mimo školu - les, zahrada apod.
v některých předmětech více známek
nesoutěžit ve sběru
kroužky končí tak, že nenavazují na autobus
zlepšit informovanost o kroužcích
lepší a včasnější informovanost o školních akcích - focení, výlety, sběr
ne jenom facebook
chybí parkoviště pro rodiče
chybí výuka náboženství a kroužek kreslení
příliš školních akcí, mělo by se více učit
delší přestávky
nehodnotit domácí práci
nedávat domácí úkoly, zasahuje to do soukromí rodiny
změnit hodnocení žáků - slovní hodnocení alespoň výchov
webová stránka s úkoly a testy - kdy se budou psát
větší důraz na úpravy v sešitech
zavedení předmětu slušného chování a sociální inteligence
více výletů a poznávacích zájezdů
zavedení dobrovolných DÚ
zavedení předmětu psaní všemi deseti
někteří rodiče by rádi pomáhali s organizací akcí
toalety u dolní ŠD
více pohybu a vedení ke zdravému životnímu stylu
zlepšení výuky angličtiny, doma se musí hodně doučovat, opakovat
větší dozor nad problémovými dětmi
chybí širší nabídka cizích jazyků
ŠJ - nenutit děti do jídla, které nechtějí, nepolévat omáčkou…
zavedení AJ od 1. třídy
zlepšit finanční gramotnost - zavedení kroužku
nespokojenost s paní vychovatelkou v horní družině
chybí kroužky - hraní na kytaru, tanec, stolní tenis
děti nestíhají sníst svačiny
ŠJ - možnost výběru ze dvou jídel
delší školní družinu - do půl páté - návaznost na autobus

Děkujeme.
Vedení školy

