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VÝSLEDKY ANKETY – HODNOCENÍ ŠKOLY, DRUHÁ
ČÁST, POSTOJE KE ŠKOLE
Mé dítě chodí do školy:

Duben 2016

Rádo
60,48%

Spíše rádo
36,36%

Spíše nerado
3,16%

Nerado
0%

Duben 2011

44,94%

42,99%

11,59%

0,48%

Informace o činnosti školy získávám především prostřednictvím (můžete
zakroužkovat i více odpovědí):
Školního webu – Žákovské knížky – Dítěte – Známých – Jiná možnost (jaká)
Ve výsledcích nic překvapivého. Odpovědím, které není možné kvantifikovat, protože rodiče mohli
vybrat více možností, nikoliv pouze jednu, nejčastěji vévodila „trojkombinace“ dítě, žákovská knížka,
školní web.

Se svým dítětem si o škole povídám:
DENNĚ

6 x TÝDNĚ

5 x TÝDNĚ

4 x TÝDNĚ

3 x TÝDNĚ

2 x TÝDNĚ

1 x TÝDNĚ

74,30%

9,70%

7,28%

0,97%

5,33%

0,97%

1,45%

Možnosti elektronické žákovské knížky na webu školy využívám:
Denně
Duben 2016

17,30%

Minimálně jednou
týdně
36,84%

Duben 2011

8,88%

24,13%

Minimálně jednou
měsíčně
29,61%

Vůbec
16,25%

28,57%

38,42%
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Webové stránky školy navštěvuji:

Denně
Duben 2016

18,25%

Minimálně jednou
týdně
63,12%

Duben 2011

9,13%

32,69%

Minimálně jednou
měsíčně
11,82%

Vůbec

50,00%

8,18%

6,81%

Jsem spokojen s nabídkou kroužků:

Duben 2016

Ano
63,55%

Spíše ano
30,73%

Spíše ne
5,32%

Rozhodně ne
0,40%

Duben 2011

62,75%

30,88%

5,88%

0,49%

Množství akcí, které škola pořádá pro žáky, považuji za:
Nedostatečné

Vyhovující

Nadměrné

Duben 2016

0%

95,62%

4,38%

Duben 2011

1,49%

94,08%

4,43%

Báječné. Hodně se ve škole hlídáme, aby množství akcí nebylo nadměrné. Často je toto téma
předmětem našich vnitřních diskusí a rozborů. Vítáme proto Váš názor. Výsledky vzdělávání
jednoznačně prokazují, že další akce nejsou na úkor kvality vzdělávání.

Akcí, které škola pořádá pro rodiče a širokou veřejnost, se zúčastňuji:

Duben 2016

Ano
16,88

Spíše ano
55,13

Spíše ne
26,43%

Rozhodně ne
1,56%

Duben 2011

14,22%

52,94%

31,37%

1,47%

Děkujeme za Vaši podporu. Vážíme si Vašeho času i skvělé spolupráce.

V tom, abych se školou více spolupracoval (a), mně brání (prosím, doplňte):
Logický, a vůbec nejčastější argument – pracovní vytížení. Úplně také chápeme, že ne všichni mají čas
a náladu zúčastňovat se akcí školy. Proto moc děkujeme za Vaši aktivitu, snahu a pomoc.
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Do této školy bych dal (a) své dítě znovu (vysvětlete, prosím, proč byste tak
učinili).

ANO

NE

99,20% (zdůvodnění viz níže)

0,79% (bez zdůvodnění)

Se školou jsem ve všech směrech spokojená. *Jsem spokojen s celkovým přístupem jak k dětem, tak i
k rodičům. Stejně tak i se způsobem výuky. *Vysoká úroveň školy. *Celková spokojenost. *Vynikající
způsob výuky většiny předmětů, způsob vysvětlení učiva. *Já i děti jsme spokojení. *Výborní učitelé,
skvělé prostředí. *Dítě je i díky škole samostatnější a nebojí se mluvit před společností. *Spokojenost
po všech stránkách. *Kvalitní učitelé. Škola dobře spolupracuje s rodiči. Zapojuje se do projektů, a to i
zahraničních. *Pořád se tady něco děje. *Škola je celkově na dobré úrovni. *Poskytuje předpoklady
pro další vzdělávání. *Jste prostě skvělí! *Dobrá zkušenost, pozitivní zpětná vazba od dítěte,
prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s různými subjekty. *Dostupnost, kvalita vyučujících,
hezké prostředí. *Zájem o vědomosti, celkové vedení a koncepce, trvalý rozvoj školy, komunikace
s rodiči. *Příjemný učitelský kolektiv, hodně zajímavých akcí, děti chodí rády do školy. *Ta škola mě
baví! *Přístup učitelů. *Moderní metody. Snaha učitelů posunout děti a motivovat je. *Vstřícné klima
pro děti i rodiče. *Motivující, pestrá výuka, výborné akce. *Velká spokojenost se vším! *Kantoři,
komunikace. *Kompetentní pedagogický sbor. Blízkost bydliště. Kvalitní výuka. Úspěchy žáků a školy.
Spolupráce děti + škola + rodiče. *Výborný přístup k rodičům a dětem. *Vstřícnost pedagogů. Dobrá
komunikace. Dítě sem chodí rádo. *Neměnila bych. *Moderní, osvědčená škola. *Jsem spokojena
s úrovní výuky a s přístupem učitelů. *Mám ze školy dobrý pocit. *Kolektiv učitelů. Vybavení tříd.
Systém vzdělávání. * Je to nejvyhlášenější škola. *jsme spokojeni a dítě také, tudíž není co měnit.
*Dobrá škola. *Dítě je ve škole šťastné. *Pestrá a kvalitní, zajímavá výuka, kvalitní učitelský sbor,
moderní metody výuky, které jdou s dobou. Výborná spolupráce s rodiči, informovanost o dění ve
škole, pestrá nabídka kroužků, neustálá snaha o vylepšování prostředí, výuky. *Progres a vstřícnost.
*Pestrost výuky, využití různých pomůcek. *Rodinná atmosféra ve škole, styl výuky většiny učitelů.
*Jsme spokojeni s kvalitou i systémem vzdělávání a rozvoje dětí. *Zkušenosti. Výuka. Učitelé. Kvalita
školy. Školní jídelna. Školní psycholog. *Proaktivní směr. Přístup. Rychlost. Odbornost. *Škola se
neustále zlepšuje. *Jsem spokojená, jak škola funguje. *je to tu bezva. *Jde s dobou. *Škola se snaží
posouvat žáky nahoru a k tomu, aby využívali své znalosti. * Výuku na druhém stupni považuji za
výbornou (excelentní pedagogové).

