
EVALUAČNÍ DOTAZNÍK 2. ROČNÍK 2021/2022                                počet respondentů: 12 z 25  

 

ČÁST PRO RODIČE 
1. Prostředí školy, její vybavení a vzhled hodnotím jako: velmi dobré       5 

                                                                                                              dobré                  7 
2. Komunikaci mezi rodinou a školou hodnotím jako: velmi dobrou   10    

                                                                                                          dobrou               2o 
3. Moje dítě se ve škole cítí: spokojeno                 7 

                                                            většinou spokojeno 5Myslím si, že mé dítě učivo zvládá: 
4. Myslím si, že mé dítě učivo zvládá: zcela bez problémů   6 

                                                               s mírnými obtížemi                 5 
                                                               s velkými obtížemi                  1. že rozsah domácích úkolů je: 

5. Myslím si, že rozsah domácích úkolů je: přiměřený a vyhovující    11 
                                                                                      víkendy bez úkolů               1Prostor pro náměty a připomínky 

6. Prostor pro náměty a připomínky 
             Škola by potřebovala rekonstrukci toalet, myslím si, že je nevyhovující. 
             Více rozšiřovat anglickou slovní zásobu, vybudovat venkovní knihovnu před školou, kam budou rodiče dávat                      
zdarma dětské knihy a ostatní si je mohou vypůjčit. 
 

ČÁST PRO ŽÁKY 
7. Do školy chodím: velmi rád/a          2 

                                 většinou rád/a 10Ve třídě mám: Ve třídě mám: 
8. Ve třídě mám: několik kamarádů 12 
9. Když mě ve škole něco trápí, povím o tom: rodičům         7 

                                                                             paní učitelce 3 
                                                                             kamarádům  2 

10. S přípravou do školy: si většinou poradím sám/sama   7 
                                         si vždy poradím sám/sama        2 
                                         pomáhají mi rodiče                     3                                    

11. Ve škole mám nejraději (zkus napsat 3 věci)                              
ČJ 2, M 5, VPV 5, HV 3, TV 5, PRV 2, ŠD 2                                                                              

12. Prostor pro připomínky a náměty 
Zlepšit toalety, zlepšit jídlo v jídelně, nové koberce - jsou tam chlupy, vlasy, bordel… 

              Mám zájem o kroužek s pokusy. 
              Mrzí mě, že nesmíme nosit Pokémony do družiny. 
              Více zpívat v hudební výchově 
              Lepší obědy. 
 

Téměř všichni hodnotili rozsah domácích úkolů jako přiměřený. Byla pouze 1 připomínka, kdy by rodič 

uvítal víkendy zcela bez úkolů. Myslím si, že zápis o přečtené knize není tak zatěžující úkol, který žáci 

mohou zvládnout i v pátek a zcela sami.  

Další připomínka byla na stav toalet a koberec ve třídě. Během prázdnin by mělo dojít k drobným opravám 

na toaletách a koberec se do této třídy bude pořizovat nový. Naše děti si ho ale příliš neužijí, protože se po 

prázdninách stěhujeme do 3. třídy do 1. patra (tam, kde jsme byli v 1. třídě). 

Co se týká výuky AJ, budou žáci v příštím roce rozděleni do 2 skupin. Jednu skupinu bude učit paní 

ředitelka a druhou paní učitelka Šocová (měla letos děti na výtvarnou výchovu).  

Velmi se mi líbil nápad na vybudování knihovničky před školou, kam byste mohli odkládat knihy, které 

Vaše děti již nečtou a ostatní si je mohou zdarma půjčovat. Tento nápad předávám paní ředitelce. Pokud by 

se ale nerealizoval, určitě zavedeme "půjčovnu" v naší třídě. V minulých letech jsem s dětmi něco 

podobného dělala a mělo to velký úspěch. 

I další připomínky (kroužek s pokusy, lepší obědy-pouze 1 připomínka, více zpívání v HV) bereme v potaz a 

určitě s nimi budeme pracovat. 
Děkuji všem rodičům a dětem, kteří si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku. Tato zpětná vazba je pro nás 

důležitá, abychom mohli zajistit pro Vaše děti kvalitnější výuku a děti se ve škole cítily dobře.  

Přeji všem krásné léto plné pohody a odpočinku a těším se na všechny 1. září. 

                                                                                                                               Dana Jonášová 


