
Průzkumu se k 10. 12. 2016 zúčastnilo celkem 45 respondentů. Složení respondentů viz graf 
(Položky "Školu navštěvuje..." a "V obecné části jsem hodnotil/a převážně práci učitelů...")

odnocení školy (na škále 0 – 4; vyšší skór = lepší hodnocení)Ḧ





Webové stránky školy:





Školní jídelna:



Jiné:

Komunikace se školou – bez připomínek, kromě konzultačních hodin (vyřešeno, možno po 
dohodě i mimo KH); častěji aktualizovat webové stránky, více informací na webu školy a ne na 
Facebooku

Učitelé – méně často měnit třídní učitele, více mužů do škol , více domácích úkolů

Školní akce a výlety – více výletů do okolí, škola v přírodě pro 2. stupeň (nebo alespoň výlet na 
3 dny), více exkurzí.



Seznam položek pro tvorbu hodnotících škál:

Spokojenost se stavem školy
Líbí se mi výzdoba školy
Ve škole je vždy uklizeno
Vybavení školy pokládám za vyhovující
Mé dítě je spokojeno se stravou ve školní jídelně

Spokojenost se službou poskytovanou dítěti
Učitelé mají pochopení pro problémy mého dítěte
Rozumím pravidlům, podle kterých je moje dítě hodnoceno.
Domnívám se, že některý z učitelů si na moje dítě zasedl.
Když mé dítě chybí, ví od spolužáků, co se ve škole dělo.
Třídní učitel mě dostatečně informuje o mém dítěti.
Mám radost z toho, co se dítě ve vyučování naučilo.
Myslím si, že moje dcera/můj syn se snaží ve škole podávat co nejlepší výkony.
Ve škole může moje dítě říct svůj názor.
Ve škole má moje dítě možnost ukázat, co umí
Díky této škole má moje dítě představu, co může po jejím ukončení dělat.

Nezájem/neúspěch dítěte připisovaný škole
Mé dítě musí být často doučováno.
Domnívám se, že učitelé nepřipravují mé dítě do života.
Zdá se mi, že učení mé dítě příliš nezajímá.
Myslím si, že se mé dítě příliš nechce zapojovat do různých akcí školy.
Myslím si, že mé dítě nepracuje ve škole na své maximum.
Uvítal/a bych více informací o tom, v čem jsou silné stránky mého dítěte.

Strach dítěte ze školy
Mé dítě má strach z některých spolužáků.
Stále častěji se dovídám, že si žáci navzájem ubližují.
Mé dítě se bojí učitelů.

Spokojenost s vedením školy
Myslím si, že ve vedení této školy jsou schopní lidé.
Na vedení školy oceňuji lidský  přístup k mému dítěti.
Ze způsobu jednání s vedením školy mám dobrý pocit.

Celkové hodnocení školy
Myslím, že většina učitelů mého dítěte má přehled v tom, co učí.
Učitelé organizují různé akce, které jsou pro žáky zajímavé.
Myslím, že většina učitelů se snaží nikomu nenadržovat.
Myslím, že moje dítě chodí rádo do školy.
Většina učitelů chce, aby mé dítě přemýšlelo.
Jsem rád/ráda, že moje dítě chodí do této školy.
Tuto školu mohu doporučit svým známým pro jejich děti.
Myslím si, že tato škola má ve srovnání s ostatním školami v okolí dobré jméno
Mé dítě je učiteli hodnoceno spravedlivě.


