Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov 1.ročník

Z 25 dotazníků odevzdáno 21.

Část pro rodiče:
1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako:
a. velmi dobré 11
b. dobré 10
c. téměř nevyhovující
d. zcela nevyhovující
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako:
a. velmi dobrou 13
b. dobrou 8
c. téměř nevyhovující
d. zcela nevyhovující
3. Moje dítě se cítí ve škole:
a. spokojeno 13
b. většinou spokojeno 8
c. většinou nespokojeno
d. zcela nespokojeno
4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá:
a. zcela bez problémů 10
b. většinou bez problémů 9
c. průměrně 1
d. s velkými obtížemi
5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je:
a. přiměřený a vyhovující 20
b. velmi obsáhlý a přetěžující
c. nedostačující
d. jiné, uveďte:__________________________
Moje náměty a připomínky:
Vždy 1x : méně filmařů, aby děti nebyly jen na dvorku, nenosí sešity domů, přísné
hodnocení, v rámci ŠD více aktivit, chodit více ven
2x : 2 skupina zlepšit výuku AJ
3x : malá šatna

Část pro děti:
1. Do školy chodím:
a. velmi rád/a 12
b. většinou rád/a 8
c. většinou nerad/a

2. Ve třídě mám:
a. několik kamarádů 19
b. jednoho kamaráda 1
c. žádného kamaráda
3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom:
a. kamarádovi 1
b. rodičům 13
c. paní učitelce 16
d. nikomu
4. S přípravou do školy:
a. si vždy poradím sám/sama 5
b. si většinou poradím sám/sama 5
c. mi pomáhají rodiče 12
5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky:
1x : klouzačky, angličtina, soutěže, učení, učitelé, výlety, čtenářský deník
2x : psaní, PC
Vícekrát: p. učitelku, Tv, kamarády, hry, M, VPV, HV, ŠD, ČJ

Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov 2.ročník
Z 20 dotazníků odevzdáno 16.

Část pro rodiče:
1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako:
e. velmi dobré 4
f. dobré 12
g. téměř nevyhovující
h. zcela nevyhovující
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako:
e. velmi dobrou 11
f. dobrou 5
g. téměř nevyhovující
h. zcela nevyhovující
3. Moje dítě se cítí ve škole:
e. spokojeno 6

f. většinou spokojeno 10
g. většinou nespokojeno
h. zcela nespokojeno
4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá:
e. zcela bez problémů 4
f. většinou bez problémů 9
g. průměrně 2
h. s velkými obtížemi 1
5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je:
a. přiměřený a vyhovující 13
b. velmi obsáhlý a přetěžující 3
c. nedostačující
d. jiné, uveďte:__________________________
Moje náměty a připomínky:
Vždy 1x : staré WC, neshoda se spolužačkou, chybí hřiště na TV, větší tělocvična, malé
šatny, méně psaní

Část pro děti:
1. Do školy chodím:
a. velmi rád/a 8
b. většinou rád/a 7
c. většinou nerad/a 1
2. Ve třídě mám:
a. několik kamarádů 16
b. jednoho kamaráda
c. žádného kamaráda
3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom:
a. kamarádovi
b. rodičům 8
c. paní učitelce 10
d. nikomu 1
4. S přípravou do školy:
a. si vždy poradím sám/sama 1
b. si většinou poradím sám/sama 10
c. mi pomáhají rodiče 7
5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky:
1x : Známky, kroužky, práce na PC, p.učitelky, děkujeme, hry,čtení, p.vychovatelku, školu,
Vánoce
2x : velkou přestávku, vycházky, Prv,Hv,
3x : učení, výlety
Vícekrát: ŠD, p. učitelku, Tv, kamarády, VPV,

Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov 3.ročník
Z 20 dotazníků odevzdáno 10.

Část pro rodiče:
1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako:
i. velmi dobré 6
j. dobré 4
k. téměř nevyhovující
l. zcela nevyhovující
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako:
i. velmi dobrou 8
j. dobrou 2
k. téměř nevyhovující
l. zcela nevyhovující
3. Moje dítě se cítí ve škole:
i. spokojeno 5
j. většinou spokojeno 5
k. většinou nespokojeno
l. zcela nespokojeno
4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá:
i. zcela bez problémů 4
j. většinou bez problémů 5
k. průměrně 2
l. s velkými obtížemi
5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je:
a. přiměřený a vyhovující 9
b. velmi obsáhlý a přetěžující 1
c. nedostačující
d. jiné, uveďte:__________________________
Moje náměty a připomínky:
Vždy 1x : projekty, nedostatečná jídelna, malé šatny, tělocvična

Část pro děti:
1. Do školy chodím:
a. velmi rád/a 3
b. většinou rád/a 4
c. většinou nerad/a 2
2. Ve třídě mám:
a. několik kamarádů 9
b. jednoho kamaráda 1
c. žádného kamaráda
3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom:
a. kamarádovi 3
b. rodičům 6
c. paní učitelce 4
d. nikomu
4. S přípravou do školy:
a. si vždy poradím sám/sama 3
b. si většinou poradím sám/sama 3
c. mi pomáhají rodiče 4
5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky:
1x : p.učitelka, ŠvP, výlety, ČJ, učení, p.učitel, keramika, PRV
2x : HV, kamarádi, p.učitelky, ŠD
Vícekrát: TV, VPV, velké přestávky, AJ

Dotazník pro rodiče a žáky ZŠ Hýskov 4.ročník

Z 23 dotazníků odevzdáno 21.

Část pro rodiče:
1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako:
m. velmi dobré 7
n. dobré 12
o. téměř nevyhovující
p. zcela nevyhovující
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako:
m. velmi dobrou 8
n. dobrou 14
o. téměř nevyhovující
p. zcela nevyhovující
3. Moje dítě se cítí ve škole:
m. spokojeno 10
n. většinou spokojeno 11
o. většinou nespokojeno
p. zcela nespokojeno
4. Myslím si, že moje dítě učivo zvládá:
m. zcela bez problémů 9
n. většinou bez problémů 10
o. průměrně 2
p. s velkými obtížemi
5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je:
a. přiměřený a vyhovující 19
b. velmi obsáhlý a přetěžující 2
c. nedostačující
d. jiné, uveďte:__________________________
Moje náměty a připomínky:
Vždy 1x : prostorově nedostatečná jídelna, malé šatny, čistota WC, barva školy, krátký čas na
svačinu po 2.vyuč.hod.
2x : malá tělocvična

Část pro děti:
1. Do školy chodím:
a. velmi rád/a 4
b. většinou rád/a 18
c. většinou nerad/a 1
2. Ve třídě mám:
a. několik kamarádů 23
b. jednoho kamaráda
c. žádného kamaráda

3. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom:
a. kamarádovi 6
b. rodičům 18
c. paní učitelce 9
d. nikomu 2
4. S přípravou do školy:
a. si vždy poradím sám/sama 8
b. si většinou poradím sám/sama 12
c. mi pomáhají rodiče 2
5. Na škole mám nejraději – vyplň všechny lístky:
1x : MC Donald´cup, práce na PC, reprezentace školy
2x : učitelky, AJ
3x : skupinová práce, ČJ sloh
Vícekrát: kamarádi, výlety, HV, VPV, Př, M, VL,TV

Vyjádření ředitelky školy:
Děkuji všem za čas, který byl věnován vyplnění dotazníku. Dotazníky slouží jako zpětná
vazba škole. Připomínky a náměty se snažíme dle našich možností řešit či odstranit. Na
poradě v září byly rozebrány výsledky hodnocení, zvláště byly s třídními učitelkami
projednány připomínky k výuce.
Přestože byly vyřešeny díky přístavbě malé šatní prostory, i nadále nás trápí stejně jako Vás
prostorové problémy: malá tělocvična, chybějící venkovní sportovní zázemí, vzdálená
jídelna. Ve všech případech tyto prostorové problémy trápí nás dospělé, žáci si naopak
v dotazníkovém šetření chválí TV, ŠD, což nám ukazuje, že většinou než komfortní prostředí
je důležitá náplň hodin v příjemném kolektivu.
Vaše kladné odpovědi povzbuzují učitele k jejich další práci. Náměty žáků jsou velkou
motivací pro učitele do dalšího školního roku.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na řed. školy: zshyskov@seznam.cz.
Mgr. Lenka Štětková, řed. školy

