
Příloha č 3 

 Vyhodnocení dotazníku  pro rodiče žáků 1. ročníku  

 Výsledky vyhodnotila ředitelka školy, Mgr. Anna Císařová 

 

Odpovídalo 10 rodičů. 

 

1. Stávající školu jsem si vybrala s těchto důvodů  

 

Rodiče kladně hodnotí dobrou pověst školy, kvalitu vzdělání, bezpečné prostředí v malém 

kolektivu i příjemné prostředí samotné školy a jejího okolí. 

 

8 rodičů uvedlo, že je škola blízko jejich bydliště. 

8 rodičů uvedlo, že poloha školy je výhodná ve spojení s jejich zaměstnáním. 

10 rodičů udává jako jeden z důvodů dobrou pověst školy. 

10 rodičů hodnotí kladně kvalitu vzdělání. 

10rodičů hodnotí kladně malý kolektiv a bezpečné prostředí. 

9 rodičů hodnotí kladně kvalitu učitelského sboru 

10 rodičů hodnotí kladně příjemné prostředí školy a jejího okolí. 

9 rodičů je spokojeno s mimovýukovými aktivitami a zájmovou činností ve škole. 

 

4 rodiče hodnotí negativně, že na škole není 2. stupeň, 

5 rodičů hodnotí kladně, že na škole není 2. stupeň. 

 

Kladně hodnotí absenci 2. stupně ti rodiče, kteří ví o negativním vlivu starších dětí na mladší 

spolužáky, o přejímání zlozvyků a podobně. Negativně hodnotili ti rodiče, kterým je líto, že 

jejich děti nemohou pokračovat ve svém současném kolektivu se svými spolužáky. 

 

2. Informovanost o dítěti ze strany školy je na odpovídající úrovni 

 

Rodiče vesměs kladně hodnotí komunikaci učitele s rodiči, pomoc učitele i vedení školy při 

řešení problémů, informovanost o dění ve škole. 

 

10 rodičů uvádí, že škola podává vždy aktuální informace o tom, co se děje a co se 

připravuje. 

10 rodičů hodnotí kladně komunikaci učitele s rodiči. 

10 rodičů uvádí, že informovanost o dítěti je ze strany školy na odpovídající úrovni. 

9 rodičů udává, že se na učitele mohou obrátit o pomoc při řešení problémů. 

10 rodičů uvádí, že se nohou obrátit na vedení školy při řešení problémů. 

9 rodičů udává, že jim vyhovuje způsob, jakým škola komunikuje / třídní schůzky, konzultace 

… 

10 rodičů hodnotí kladně ochotu a pomoc vedení při problémech souvisejících 

s chováním a učením jejich dítěte. 

10 rodičů hodnotí kladně, že jim učitel vychází vždy vstříc, pokud s ním mají něco 

projednat. 

 


