Dotazník ŠD pro rodiče - vyhodnocení
Vyhovuje Vám provozní doba školní družiny

ANO 67

NE 0

Máte dostatek informací ohledně provozu školní družiny

ANO 66

NE 1

Vyhovuje Vám vybavenost školní družiny

ANO 65

NE 2

Máte zájem na rozšíření výletů (za úhradu nákladů )
- kino, divadlo, výstavy, muzea apod.

ANO 53

NE 14

Vyhovuje Vám , aby děti trávily co nejvíce času venku
na čerstvém vzduchu ( v závislosti na počasí )

ANO 67

NE 0

Vyhovuje Vám rozsah výtvarně pracovní činnosti dětí

ANO 62

NE 5

Prostor pro Vaše náměty, návrhy a připomínky :
Ve školní družině bylo rozdáno 75 dotazníků. Vráceno škole bylo 67 dotazníků.
Připomínka, námět pouze 1 x napsané:
 Líbí se mi, že paní družinářka četla po obědě pohádky. Velmi oceňuji přístup paní
družinářek, mají o děti zájem, např. dohlédnou, aby se převlékly, když zmoknou
cestou z oběda.
 V závislosti na počasí by bylo dobré pouštět děti dříve do školy, pokud nejdou do
ranní družiny. V případě, že děti v ŠD zmoknou, nechat je převléknout do TV. Není
dobré, aby zůstaly v mokrém oblečení.
 Ráda bych poděkovala za celoroční práci všem pracovníkům školy.
 Synovi sportovní zaměření družiny naprosto vyhovuje.
 Děkujeme, i vzhledem k tragickému sportovnímu zázemí u školy si paní vychovatelky
vedou skvěle!
 Děkuji velmi paním družinářkám.
 Velmi děkujeme za udržení družiny do 16:30, moc nám to pomáhá. Děkujeme všem
vychovatelkám, syn se naučil spoustu nových her a do družiny se každý den moc těší.
 Maximálně spokojená
 Uvítali bychom informace o provozu a akcích družiny na webových stránkách školy –
stále se upravují.
 Uvítali bychom extra výtvarný nebo hudební kroužek, nebo technický kroužek pro
kluky.
 Výlet cca 1-2x do měsíce (né vše ke konci školního roku).
 Uvítali bychom provozní dobu ŠD do 17:00.
Připomínky, námět vícekrát opakované:



Více času na Sokolce, procházkách, trávení času mimo okolí školy – 4x
Basketbalový koš – 2x



Kdybyste měli energii na nějaký dramatický nebo taneční kroužek – 2x

Vyjádření ředitelky ZŠ k vyhodnocení dotazníků:
Děkuji všem, kteří se podíleli na vyplnění dotazníků a strávili čas vymýšlením nápadů a
námětů. Vaše vyjádření jsou tečkou za školním rokem a vykonanou prací vychovatelek.
Vážím si Vašich poděkování vychovatelkám, které se snaží denně trávit čas venku,
v prostředí, které není úplně ideální pro volný pohyb žáků, je narušováno příjezdy a odjezdy
aut. Z tohoto důvodu žádám všechny rodiče, kteří si přijíždí pro své dítě do ŠD autem, aby
byli velmi ostražití a dbali zvýšené pozornosti v okolí školy. A to nejen k žákům ve ŠD, ale i
k žákům, kteří opouští budovu školy po kroužcích či po výuce.
ŠD tráví pouze dva dny mimo areál školy (les za řekou, Sokolovna apod.), další dny nemůže
ŠD opouštět prostory u ZŠ, jelikož žáci přechází na kroužky, které v tyto dny na škole
probíhají.
K námětu na kroužky: kroužek pro chlapce – již druhým rokem je otevřen kroužek
pokusohraní, o který je velký zájem, hudební kroužek – na škole již řadu let působí SZUŠ,
výtvarný , dramatický, taneční – v případě zájmu rodičů vést tento kroužek, lze kroužek
otevřít.
Co se týká množství kroužků, škola má velmi omezené prostory, ŠD má již od 1. 9. 2018 čtyři
oddělení ŠD , musí mít pro případ špatného počasí denně volné 4 učebny, další učebny jsou
využívány na kroužky, doučování, intervenci a kroužky z dotace OP VVV.
Web ŠD – budeme se snažit aktualizovat, je to zatím slabší stránka ŠD, vychovatelky na ZŠ
působí zároveň jako asistentky pedagoga, učí TV, HV, zároveň jsou v RŠD. Jejich pracovní
doba je opravdu velmi vytěžuje. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Lenka Štětková, řed.školy

