Vyhodnocení dotazníku ZŠ Zakřany pro rodiče dětí – červen 2017
(dotazník odevzdalo 39 rodičů ze 48)
1) Co má naše ZŠ navíc oproti jiným ZŠ?
- Žádná odpověď (2)
- Nevím (1)
- Nevím-nesrovnávala jsem (1)
- Nevím, neznám příliš jiné ZŠ (2)
- Netuším (1)
- Rodinnou atmosféru (4)
- ZŠ má velmi individuální přístup k dětem (1)
- Dostatek času vyučujícího pro žáky (1)
- Prostředí, ve kterém se děti znají, spolupracují (2)
- Bližší přístup k dětem a upevňování vztahů mezi dětmi (1)
- Různé akce (1)
- Individuální přístup k žákovi (málo dětí na učitele) (1)
- Menší třídy-početně, rodinné prostředí (1)
- Škola v přírodě, méně dětí (2)
- Oproti velkým ZŠ individuální přístup, akce pro děti-ŠVP, táboráky, divadla,
besídky (2)
- Individuální přístup k žákům a hlavně zájem o žáky (1)
- Rodinný přístup, zpětná vazba (1)
- Široký výběr kroužků, vstřícný přístup k dětem, mimoškolní aktivity (1)
- Velký výběr kroužků, plavecký výcvik (1)
- Lepší přístup učitelů (1)
- Moc pěkné vztahy u dětí (1)
- Dvojtřídky (1)
- Škola v přírodě (1)
- Nižší počet žáků, individuální přístup (2)
- Domácké prostředí i přístup (1)
- Menší počet dětí ve třídě (1)
- Individuální přístup k žákům+mléko do škol+výuka flétny v HV (1)
- Rodinný přístup k dětem, opravdu se jim věnují a o všem informují rodiče (1)
- Osobní přístup a rodinné prostředí, také mám pocit, že ve škole panuje nenásilný
řád věcí (1)
- Rodinný charakter, bližší přístup k dětem i rodičům (1)
2) Co se Vám na ZŠ líbí, popř. co byste změnili?
- Žádná odpověď (4)
- Je krásně útulná, tak akorátně malá….jako doma. Jinak malá připomínka
k jídlu… ale vzhledem k tomu jak ohrnují nos u jídla doma, tak to neberu vážně
(1)
- Velice oceňuji možnost kdykoliv a cokoliv řešit s vyučujícími, vzájemné
propojení žáků všech tříd a tím pádem i možnost si vzájemně pomáhat (1)
- Líbí se mi způsob výuky. Po přechodu do 6. třídy nemají většinou problém
s učivem (1)
- Líbí se mi schopnost domluvy, že každý žák je vnímán jako jedinec (1)
- Osobní přístup. Menší počet aktivit mimo výuku (např. Putování za country) (1)
- Přípravy divadelních vystoupení (1)

-

Líbí se mi, že je škola malá. Přidala bych více výletů a exkurzí. (1)
Rodinné prostředí. Těžké aktovky-méně sešitů... (1)
Změnili bychom stravování (2)
Vždy jsem vyřešila, co jsem potřebovala. Ad. vyučování-někdy bych uvítala více
„ŠKOLA HROU“ a méně klasického drilu, dcera je stresována testy a
známkováním; známkování je příliš přísné (2)
Neměnili bychom nic (2)
Líbí se mi výukové programy a divadla (1)
Líbí se mi vedení dětí k samostatnosti, teamové práci, k seberealizaci a
individuální přístup k jednotlivci (1)
Neměnila bych nic, chválím pitný režim (1)
Jsem maximálně spokojena, snad jen ústní zkoušení častěji (1)
Přístup učitelek k dětem i k rodičům (2)
Malá škola, více času věnujete žákům, škola v přírodě (1)
Aktivní přestávky v tělocvičně, všechny děti se znají, přátelské prostředí (1)
Hodné paní učitelky (1)
Pořádané akce, rodilý mluvčí, škola v přírodě, projektové dny, včasné řešení
problémů (2)
Přijde mi zbytečná angličtina s lektorem (1)
Změnili – výuku matematiky dle prof. Hejného (2)
Líbí přístup paní učitelky Kopáčkové (1)
Líbí se mi přátelská atmosféra. Měnit nechci nic (1)
Líbí se mi přístup k dětem i rodičům (2)
Oceňuji menší počet žáků s možností se dětem i více věnovat, tzv. rodinné
prostředí (1)
Škola v přírodě (1)
Věnuje se dětem, které mají potíže s učením (1)

3) Jste spokojeni s materiálním vybavením školy?
Ano - 39
Ne – 0
(co chybí?) – venkovní atletické hřiště (hod, skok)
- v zimním období čaj na pití místo šťávy
- TV při pěkném počasí venku
4) Vyhovují Vám akce, které škola pořádá pro veřejnost?
Ano – 36 Ne – 2 Žádná odpověď – 1
- Akce jsou nadstandardní
- Kdyby nepořádala škola akce pro veřejnost, tak se v Zakřanech nic
neděje. Díky
esídky pro rodiče jsou za 1
- Vystoupení pro důchodce podporuji, protože tam jednou budu sedět já
(návrhy na změnu) – školní besídky bez účasti MŠ
- je jich až moc
- pouze Vítání jara přesunout na odpolední hodiny nebo tuto akci udělat pouze
v rámci vyučování (projektového dne)
- méně akcí, besídky jsou ale pěkné
- vadí mi vystoupení spojené s MŠ
- velké množství, příprava a náročnost musí zasahovat do výuky
- ano vyhovují, ale zmenšit rozsah besídek, stačí méně náročné nebo jen 1x za
rok

- jen by to chtělo občas změnu, po dvou dětech už přesně vím, co kdy budou
dělat a děti to po pěti letech moc nebaví viz. Velikonoce, Vánoce
- bylo by fajn uspořádat nějaký turnaj ve vybíjené dětí, s podporou a fanděním
celé rodiny; jinak opékání a vánoční představení jsou vždy perfektní
5) Zhodnoťte spokojenost Vašeho dítěte v ZŠ (známkujte jako ve škole)

1 – 25

2 – 12

3–1

4–1

5–0

6) Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům? (známkujte jako ve škole)

1 – 33

2–5

3–0

4–1

5–0

7) Těší se Vaše dítě do školy? (známkujte jako ve škole)

1 – 17

1-2 – 1

2 – 17

2-3 – 1

3–1

4–0

5–2

8) Co Vám jako rodině škola přinesla?
Žádná odpověď – 7 rodičů
- Vzdělání (2)
- Znalosti (1)
- Samostatnost při plnění úkolů (2)
- Větší ukázněnost dětí a více schopností a dovedností (2)
- Klidný a nenásilný vstup dítěte do školních lavic a spoustu praktických i
psychologických rad od vyučujících (1)
- Místo, které máme rádi a základní, kvalitní chování a vzdělání našeho dítěte.
Škola je jenom budovou z cihel, ale to podstatné je uvnitř a to je dobré. (1)
- Jsme zcela spokojeni a vždy nám vyšli vstříc, když jsme něco řešili s dětmi
doma (1)
- Hezký vztah škola-rodina, oceňujeme vzájemnou spolupráci a společné akcebesídky, táborák, výstavky apod. (2)
- Klidnější dítě (1)
- Spokojené dítě (děti) ve škole (5)
- Jistotu, že jakýkoliv problém žáka v chování či s učením se dozvíme a spolu
řešíme (1)
- Spokojenost a vzdělání dítěte (1)
- Spokojenost a vzdělání dítěte, nové kamarády a spoustu zážitků ze školních
projektů (1)
- Radosti, starosti (těch naštěstí výrazně méně) (1)
- Úlevu a jistotu, že si od toho našeho chlapce alespoň na chvíli odpočineme.
Z hlediska vzdělání-nervy, nervy, hromada práce, nervy ... stres (1)
- Škola rodině přinesla pěkné zážitky: besídky, táboráky, jarmarky, pohádkový
les (1)
- Dobrý pocit ze vzdělání a vývoje dítěte (1)
- Chytré dítě, které se nebojí vystoupit na veřejnosti a má přehled o tradicích (1)
- Vzájemná setkávání, spokojené děti (2)
- Kamarádské vztahy (2)
- Starosti s domácími úkoly (1)
- Škola nám přinesla nový pohled na výchovu a učení dětí (1)

