
 
 

 

Příloha č. 16: Dotazník pro rodiče 2010 
 
GYMNP - dotazník pro rodiče 2010 
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, jímž nám můžete 

pomoci při zjišťování optimálních podmínek pro studium vašich dětí na naší škole. Hezký den Vám 
přeje Gymnázium a SOŠPg Nová Paka. 

 
*Povinné pole 
 

1. Škola klade na dítě příliš vysoké nároky. *  

 rozhodně souhlasím 

 spíš souhlasím 

 spíš nesouhlasím 

 rozhodně nesouhlasím 

 nedovedu posoudit 

 
2. Dítě věnuje domácí přípravě do školy příliš mnoho času. *  

 rozhodně souhlasím 

 spíš souhlasím 

 spíš nesouhlasím 

 rozhodně nesouhlasím 

 nedovedu posoudit 

 
3. Jsem spokojen(a) s nabídkou mimoškolních aktivit (kroužky, nepovinné předměty apod.). *  

 rozhodně souhlasím 

 spíš souhlasím 

 spíš nesouhlasím 

 rozhodně nesouhlasím 

 nedovedu posoudit 

 
4. Jsem dostatečně informován(a) o činnosti školy. *  

 rozhodně souhlasím 
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 spíš souhlasím 

 spíš nesouhlasím 

 rozhodně nesouhlasím 

 nedovedu posoudit 

 

5. Současný způsob organizování rodičovských schůzek mi vyhovuje. *  

 rozhodně souhlasím 

 spíš souhlasím 

 spíš nesouhlasím 

 rozhodně nesouhlasím 

 nedovedu posoudit 

 Ostatní:  

 
6. Při rozhodnutí, že naše dítě půjde studovat na tuto školu, hrálo roli především: * (můžete vybrat 
více důvodů, nebo přidat vlastní důvod)  

 dostupnost školy (vzhledem k místu bydliště, dopravnímu spojení) 

 kvalitní pedagogický sbor 

 dobrá pověst školy 

 zařízení a vybavenost školy 

 přání mého dítěte 

 Ostatní:  

 
7. Gymnázium by především mělo usilovat o to, aby: * (můžete vybrat více důvodů, nebo přidat 
vlastní důvod)  

 žáci byli připraveni k přijetí na konkrétní vysoké školy, které si zvolili 

 žáci získali co nejširší všeobecný přehled (znalosti z různých oborů a předmětů) 

 bylo studium pro žáky zajímavé a bavilo je 

 naučilo žáky efektivně (úspěšně) se učit (předpoklad a motivace pro celoživotní 

vzdělávání) 

 rozvíjelo praktické schopnosti a dovednosti, které žákům pomohou získat dobrou práci 

 

8. Na naší škole by se mělo změnit (uveďte konkrétně):  
 

 

Odeslat
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Používá technologii Dokumenty Google Ohlásit zneužití - Smluvní podmínky služby - Další 

smluvní podmín 

 

 

http://docs.google.com/
https://spreadsheets.google.com/reportabuse?hl=cs&formkey=dDU2NGlaS0VFS1hjR3NFMUV0c1d2ZWc6MQ&source=https%253A%252F%252Fspreadsheets.google.com%252Fa%252Fgymnp.cz%252Fviewform%253Fhl%253Dcs%2526formkey%253DdDU2NGlaS0VFS1hjR3NFMUV0c1d2ZWc6MQ
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
http://www.google.com/google-d-s/terms.html

