
Příloha č. 2 
 

Dotazníkové šetření: Dotazník pro rodiče 
 

Dotazník pro rodiče (vyhodnocení viz v textu v kapitole číslo 6 ) 

 

Cílem dotazníku je zjistit, z jakých důvodů vybrali rodiče stávající školu, a zároveň zjistit 

spokojenost rodičů s úrovní spolupráce se školou 
 

Dotazník je anonymní, obsahuje otázky, na které jsou nabízeny odpovědi na škále od 1 (zcela 

souhlasím) až po 5 (nevím, nemohu posoudit): 
1 – zcela souhlasím (vynikající úroveň)  

2 – spíše souhlasím (přijatelná úroveň)  

3 – mám výhrady (je co zlepšovat)  

4 – nesouhlasím (mělo by se výrazně změnit)  

5 – nevím, nemohu nebo nechci posuzovat  

Prosím, zakroužkujte odpovídající odpověď vyjádřenou nabídnutým počtem bodů: 

 

I. část dotazníku: 

Stávající školu jsem pro své dítě vybrala z těchto důvodů: 

 

Škola je blízko našeho bydliště………………………………………………………..1, 2, 3, 4. 5  

 

Škola je výhodná ve spojení s mým (naším) zaměstnáním…………………………….1, 2, 3, 4. 5  

 

Škola má dobrou pověst………………………………………………………………...1, 2, 3, 4. 5  

 

Škola poskytuje kvalitní vzdělání……………………………………………………….1, 2, 3, 4. 5  

 

Škola umožňuje i  mimovýukové aktivity – např. kroužky, zájmovou činnost…………1, 2, 3, 4. 5  

 

Škola má málo žáků, děti jsou v bezpečném prostředí…………………………………..1, 2, 3, 4, 5  

 

Na škole není 2. stupeň…………………………………………………………………..1, 2, 3, 4. 5 

 

Ve škole působí dobří, kvalitní učitelé…………………………………………………..1, 2, 3, 4. 5 

 

Škola se nachází v příjemném prostředí…………………………………………………1, 2, 3, 4. 5 

 

Jiný důvod: 

……………………………………………...………………………………………………………

… 

 

………………………………………………………………………………………………………

… 

 

II. část dotazníku: 

 
1. Informovanost o dítěti ze strany školy je na odpovídající úrovni………………..1, 2, 3, 4. 5  



 

2. Škola mi podává vždy aktuální informace o tom, co se děje, co se připravuje…..1, 2, 3, 4, 5 

 

3. Jednání učitele při styku s rodiči je na odpovídající úrovni …………………......1, 2, 3, 4, 5   

    

4. Na učitele se mohu  obrátit o pomoc při řešení problémů………………………..1, 2, 3, 4, 5  

 

5. Na vedení školy se mohu obrátit o pomoc při řešení problémů…………………..1, 2, 3, 4, 5 

  

6. Vyhovuje mi způsob, jakým se mnou škola komunikuje (třídní schůzky, konzultace)… 

 …………………………………………………………………………………….   1, 2, 3, 4, 5 

 

7. Vedení školy je ochotné mi pomoci, pokud řeším problém související s chováním 

   a učením mého syna – dcery………………………………………………………1, 2, 3, 4, 5    

                                                                                                              

8. Učitel mi vždy vychází vstříc, pokud mám potřebu s ním cokoliv projednat…… 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

Pokud máte jakoukoliv připomínku či  návrh, jak by bylo možné vzájemnou spolupráci rodičů a 

školy zlepšovat, prosím, vyjádřete se: 

 

 


