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Vyhodnocení autoevaluace
Rodiče ZŠ a žáci
Školu rodiče vybírají podle základních hodnot, které škola preferuje. Je to rodinný typ
školy, Montessori prvky, individuální přístup. Považujeme za úspěch naplnění očekávání
u 71 % rodičů (určitě ano) a u ostatních většinou ano. Akce a setkávání rodičů a lesní dny
rodiče oceňují. 100 % školních rodičů by školu doporučilo. To je vidět i při otázce získávání
informací o škole. Přicházejí k zápisu rodiče na doporučení svých známých. Jinak se škola
příliš neprezentuje, protože zájem u zápisů do MŠ i ZŠ stále překračuje možnosti přijetí
z kapacitních důvodů. Vysoká je i důvěra ve vedení školy a pedagogický sbor. Uspokojující
jsou i výsledky spokojenosti rodičů a žáků s kroužky v rámci školní družiny. Z dotazníků žáků
vyplývá, že jsou dostatečně motivovaní. Ve škole je hodně vyučovacích předmětů baví,
k vyučujícím mají důvěru a většinou se cítí ve škole bezpečně. Ve škole mají hodně kamarádů
a hezky si s nimi hrají. Bylo rozdáno 34 dotazníků. Vráceno jich bylo 22.

Rodiče MŠ
Odlišný je dotazník z MŠ. Zde rodiče volí nejčastěji mateřskou školu, protože ji mají
v blízkosti bydliště. Více než polovina získala informace o školce od známých. Očekávání se
s určitostí naplnilo u 38 % rodičů, u 54 % většinou ano, u 8% většinou ne. Zde vidíme, že
rodiče nevolí vědomě školku pro její hodnoty, ale spíše z důvodu vzdálenosti od bydliště.
Ve dvou případech se objevila obava z nedostatečného zajištění bezpečnosti zahrady. I tuto
obavu chápeme, protože škole je přilehlá velmi frekventované silnici a výměna vrat by měla
přispět k vyřešení tohoto problému. Další opatření bylo učiněno na přední zahradě, kde
budou při pobytu na zahradě pedagogové ještě důsledněji kontrolovat zavření přední
branky. Připomínka je i na nedostatek besídek. V tomto je bohužel problém, protože v obci
není dostatečný prostor pro setkání více lidí. Škola takový prostor také nemá. I rodiče MŠ
oceňují společné aktivity pořádané pro rodiče s dětmi, vedení dětí k samostatnosti a snahu
a vstřícnost pedagogů. 77 % rodičů z MŠ by doporučilo školku svým známým, 23 % ne.
Ve vedení školy má důvěru – 57 % určitě ano, 29 % většinou ano, 14 % většinou ne. Důvěru
v pedagogický sbor – 46 % určitě ano, 38 % většinou ano, 8 % většinou ne, 8 % ne. Bylo
rozdáno 32 dotazníků. Vráceno jich bylo 14.

Pracovníci školy
Oceňují dobré vztahy na pracovišti, vzájemnou důvěru, pomoc a sdílení zkušeností.
Nelíbí se nepořádek v šatnách a řešení v době spaní předškoláků. Tento problém není
v možnostech vedení školy řešit. Prostory šaten jsou nevyhovující a my i nadále budeme
apelovat na vzájemnou toleranci žáků i pedagogů. 57 % pedagogů má dostatečné možnosti
pro uplatnění svých nápadů (zcela), 42 % většinou ano. Dostatek finančních prostředků
pro nákup pomůcek vnímá – 50 % zcela, 25 % většinou ano, 17 % většinou ne, 8 % neví.
Finančně dostatečně ohodnoceno se cítí 25 % pedagogů, 67 % většinou ano, 8 % neví.
Uplatnění svých vlastních nápadů, jak ovlivnit chod školy je zcela dostatečné pro 42 %
pedagogů, pro 58 % většinou ano.
Spolupráce s ostatními členy pedagogického sboru zcela vyhovuje 58 % a 42 % většinou ano.
Spolupráce s vedením školy vyhovuje 92 % zcela a, 8 % většinou ano. Prostor pro vzdělávání
má určitě ano 83 %, většinou ano 9 % a 8 % většinou ne.
Kladně je vnímán ve třídě asistent pedagoga, který napomáhá individuálnímu přístupu
k žákům a podpoře dětí s PO.

Strategické cíle vyplývající z autoevaluace školy
Naším cílem je dostatečná komunikace a spolupráce se zřizovatelem, rodiči, žáky i učiteli.
Chceme také spolupracovat s ostatními institucemi napomáhajícím školám.
Společně se zřizovatelem žádáme o dotaci na úpravu zahrady.
V současné době jsou za školu podány čtyři žádosti. Ve spolupráci se zřizovatelem se jedná
o žádost na dotaci fasády a herních prvků a úpravu zahrady. Ve spolupráci se ZVAS to je
digitalizace malotřídek na obnovu digitálního zařízení ve škole. Ve spolupráci s MAP žádáme
o úhradu hodin rodilého mluvčího, setkávání s dětmi a rodiči a další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Ve sledování nových trendů ve školství budeme i nadále pokračovat a uvážlivě uplatňovat ty,
které budou v souladu s dlouhodobou koncepcí školy.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ – RODIČE ZŠ
Rodiče žáků ze ZŠ Slapy měli možnost sdílet slabé a silné stránky této školy.
K vyhodnocení dat bylo použito grafické znázornění a metoda prostého výčtu dat. Bylo
rozdáno 34 dotazníků. Vráceno jich bylo 22.
První otázka z dotazníku byla zaměřena na kritéria výběru dané školy. Následující
tabulka ukazuje, že rodiče si školu vybrali zejména z toho důvodu, že se jedná o školu
rodinného typu, kde se ve třídě pohybuje spíše menší kolektiv žáků. Dalším častým
uvedeným kritériem byl Montessori a individuální přístup.
Tabulka č. 1 - Kritéria výběru ZŠ
Kritéria výběru
Škola rodinného typu
Montessori přístup
Individuální přístup
Blízkost bydliště
Prostředí/lokalita školy
Doporučení
Blízkost do zaměstnání
Návaznost na předškolní pedagogiku
Autobusová dostupnost
Možnost asistenta pedagoga

Četnost odpovědí
15
11
10
6
3
3
2
2
1
1

Další otázka se věnovala získávání informací o základní škole. Nejvíce se o škole rodiče
dozvěděli přes své známé. To odpovědělo 80 %. Dále si 14 % informace zjišťovalo na webu
a 6 % získalo informace přímo ve škole při osobní návštěvě.

Získání informací o ZŠ
4%
14%
známí
web
jiné

82%

Očekávání rodičů před vstupem žáka do školy bylo naplněno. Můžeme říci, že se
naplnila ta kritéria, na základě kterých si školu vybírali, jak uvádí tabulka č. 1 výše. Vyzdviženy
jsou také kroužky a lesní družina.
Naopak odpovědi ohledně nenaplnění očekávání ukazuje tabulka č. 2.

Bylo naplněno očekávání?

29%
určitě ano
většinou ano

71%

Tabulka č. 2 - Nenaplnění očekávání
Očekávání nenaplněno
Nedostatek informací o znalostech žáků během roku
Nedostatek setkávání s rodiči
Slabší komunikace
Časté odměny v podobě sladkostí na výletech
Nedostatek vystoupení
Nedostatečné používání Montessori pomůcek
Postrádání rodilého mluvčího v cizím jazyce
Nedůslednost z hlediska bezpečnosti

Četnost odpovědí
1
1
1
1
1
1
1
1

Následující tabulka zobrazuje radosti rodičů spojené se školou v poslední době. Velmi
oceňují připravované školní akce pro děti. Zejména vyzdvihovali rodiče lesní družinu
a plavecký výcvik. Neméně radostné jsou pro ně společné chvilky strávené se svými dětmi
připravované školou. Velmi je potěšilo Vánoční vystoupení, plánovaný Velikonoční jarmark,
cyklovýlet, lyžování na Monínci, nebo Keramická dílna.
Tabulka č. 3 - Radost spojená v poslední době se základní školou
Radost spojená se základní školou
Akce pro děti - lesní družina, plavecký výcvik
Akce pro rodiče s dětmi
Radost žáka z učení
Slovní hodnocení

Četnost odpovědí
11
10
4
3

Následující graf jednoznačně zobrazuje, že se ZŠ Slapy jsou rodiče naprosto spokojeni,
proto by ji dále doporučili svým známým.

Doporučil byste ZŠ Slapy svým známým?

ano

100%

Další dva grafy ukazují, že rodiče vedení školy a jejich zaměstnancům plně důvěřují.
Komunikaci rodiče považují za velice důležitou při vzdělávání svých dětí. Většina rodičů
považuje komunikaci s pedagogy a vedením školy za bezproblémové. Dle jejich názoru jsou
pedagogové otevřeni vyslechnout si jejich názory a najít společné řešení. Přesto však někteří
rodiče požadují ještě více komunikace a zlepšení metod, které povedou k motivaci nejen
nových dětí, ale i dětí se speciálními potřebami. Zmíněna byla také možnost otevřených
hodin, kterou si pochvalují.

Důvěra ve vedení školy

36%
určitě ano
většinou ano
64%

Důvěra v pedagogický sbor

45%

určitě ano
55%

většinou ano

S nabídkou kroužků jsou rodiče převážně spokojeni. Někteří z nich postrádají více
aktivit pro kluky, výuku cizích jazyků, nebo jógu, taiči apod.

Je nabídka kroužků školní družiny
dostatečná?

36%
určitě ano
většinou ano
64%

Rodiče měli možnost se také vyjádřit ke slovnímu hodnocení. Přes 73 % slovní
hodnocení vyhovuje. Přesto necelých 60 % si zažádalo o výpis známek. Jako důvod
nejčastěji rodiče uváděli pozdější přesun žáka na 2. stupeň. Také známky vnímají jako
součást slovního hodnocení, které jej zkrátka doplňuje a mnohdy vychází přísněji. Často
se také objevovalo, že jej vyžadovali samotní žáci pro porovnání. Jedním z uvedených
důvodů jsou prarodiče, kteří nejsou zcela ztotožněni s tímto způsobem hodnocení.

Vyhovuje slovní hodnocení?

27%

určitě ano
většinou ano

73%

Výpis známek
V

41%
ano
ne
59%

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ – RODIČE MŠ
Rodiče dětí z MŠ Slapy měli možnost sdílet slabé a silné stránky ZŠ a MŠ Slapy.
K vyhodnocení dat bylo použito grafické znázornění a metoda prostého výčtu dat. Bylo
rozdáno 32 dotazníků. Vráceno jich bylo 14.
První otázka, která byla v dotazníku položena, byla zaměřena na důvod výběru MŠ
Slapy. Následující tabulka ukazuje, že důvodem byla zejména blízkost bydliště školy. Dalším
často se objevujícím důvodem bylo doporučení, nebo rodinný a Montessori přístup.
Tabulka č. 1 - Kritéria výběru MŠ
Kritéria výběru
Blízkost bydliště
Doporučení
Rodinný přístup
Montessori přístup
Prostředí
Menší kolektiv
Podmínka přijetí do ZŠ
Starší sourozenec v ZŠ

Četnost odpovědí
10
3
4
3
3
2
1
1

Další otázka se týkala získávání informací o MŠ Slapy. Nejvíce se o škole rodiče
dozvěděli přes své známé. To odpovědělo necelých 60 %. Přes 30 % odpovědělo z jiných
zdrojů, kde se častěji objevovalo, že se přišli podívat do školy, tedy na základě osobního
kontaktu s místem.

Získání informací o MŠ

36%
známí
web
57%

jiné

7%

Před vstupem dítěte do mateřské školy má rodič jistá očekávání. V tomto případě
přes 54 % rodičů zodpovědělo, že jejich očekávání byla většinou naplněna. Zejména rodiče
kladně hodnotili vedení dětí k samostatnosti a individuální přístup. Spokojeni jsou se
speciálními pomůckami a odlišnými aktivitami, které vedou k všestrannému rozvoji dítěte.
Více naplněných očekávání ukazuje tabulka č. 2. Tabulka č. 3 naopak zobrazuje, jaká
očekávání nebyla naplněna. Ve dvou případech se objevilo mínění v podobě malého zajištění
bezpečnosti nejen při pobytu dětí na zahradě, kde jsou často otevřena velká vrata, branka,
ale také hlavní vchod je dle názoru rodičů často snadno veřejnosti přístupný.

Bylo naplněno očekávání?
8%

38%
určitě ano
většinou ano
většinou ne
54%

Tabulka č. 2 - Naplnění očekávání
Očekávání naplněno
Vedení k samostatnosti
Snaha a vstřícnost pedagogů
Individuální přístup
Rychlá adaptace do kolektivu
Lesní dny
Speciální pomůcky
Forma výuky, řád
Kroužky

Četnost odpovědí
4
4
3
2
2
1
1
1

Tabulka č. 3 - Nenaplnění očekávání
Očekávání nenaplněno
Nedostatek besídek
Nemožnost skupinového fotografování
Nedostatečná zabezpečenost budovy a zahrady
Uzavření MŠ v době prázdnin
Nedostatečná úprava hřiště

Četnost odpovědí
2
2
2
1
1

Tabulka č. 4 zobrazuje radosti rodičů, které jim v poslední době MŠ Slapy přinesla.
Velmi oceňují společné chvilky se svými dětmi, kdy mohou něco tvořit. Zejména kladně
hodnotili Vánoční tvoření a Keramickou dílnu.
Tabulka č. 4 - Radost spojená v poslední době s mateřskou školou
Radost spojená s mateřskou školou
Společné aktivity pro rodiče a děti
Kroužky
Začlenění do kolektivu
Nákup nových pomůcek
Nové naučené básničky, říkanky, písničky
Lesní dny

Četnost odpovědí
4
2
1
1
1
1

Následující graf uvádí celkovou spokojenost s MŠ Slapy, tedy zda by rodiče mateřskou
školu doporučili svým známým. Spokojeno, a tudíž by školu doporučilo, je přes 77 % rodičů.

Doporučil byste MŠ Slapy svým známým?

23%

ano
ne

77%

Další dva grafy se věnovaly důvěře v pedagogický sbor a vedení školy. V obou
případech (okolo 50 %) rodiče důvěřují vedení školy a pedagogickému sboru. Považují je
za oporu nejen pro sebe, ale i své děti. Pochvalují si osobní rozvíjení v oblasti vzdělávání
pedagogů a sledování nových trendů. Necelých 10 % necítí důvěru v pedagogický sbor.
Nejsou spokojeni s jejich prací. Dle jejich názoru by se měli pedagogové dětem více věnovat
v odpoledních hodinách. Nicméně v tuto dobu mají děti spíše volnou činnost, probíhá výběr
aktivit dle jejich volby.

Důvěra ve vedení školy
14%

určitě ano
většinou ano
29%

57%

většinou ne

Důvěra v pedagogický sbor
8%
8%
určitě ano
46%

většinou ano
většinou ne
ne

38%

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - ŽÁCI
Žákům ZŠ a MŠ Slapy bylo rozdáno celkem 45 dotazníků a vrátilo se jich 36. Tyto
dotazníky jsou zpracovány metodou prostého výčtu dat.
První otázka se věnovala vyučovacím předmětům ve škole a aktivitám, které jsou
u žáků oblíbené. Nejvíce toho je zastoupeno v českém jazyce, kde je oblíbené čtení a psaní.
V matematice žáky baví práce v pracovním sešitě, v anglickém jazyce hry. Oblíbená je také
tělesná výchova, kde žáky baví hry a fotbal.
Tabulka č. 1 - Co děláš ve vyučovacích předmětech nejraději?
Oblíbené aktivity Četnost odpovědí
ČJ Čtení
9
Písanka
9
Sloh
3
Pracovní sešit
1
Práce na PC
1
Diktáty
1
Hry
1
MA Pracovní sešit
16
Početník
3
Hry
3
AJ Hry
5
Čtení
2
Slovíčka
1
PRV Vše
2
Zvířata
1
Pokusy
1
Pracovní sešit
1
Aktivity venku
1

TV Hry
Fotbal
Opičí dráha
Vše
Hry
Gymnastika
Florbal
VV Vše
HV Videa
Zpěv
PČ Vše
INF Vše
Práce ve skupině
Diskuze s učitelem

Četnost
odpovědí
7
6
5
5
4
3
2
13
4
4
7
7
4
1

Další otázka se týkala důvěry, tedy komu se žák v případě nějakého trápení, svěří. Nejčastěji
žáci odpovídali, že svému kamarádovi.
Tabulka č. 2 - Když mě něco trápí, svěřím se…
Svěřím se
Kamarádovi
Učiteli
Rodiči
Nikomu

Četnost odpovědí
14
11
6
6

Mezi oblíbené aktivity žáků, kteří dochází do školní družiny, patří stavebnice, a to
konkrétně Lego a Gravitrax. Právě stavebnice rozvíjí jejich fantazii a zručnost. Dále jsou
u nich také oblíbené společenské hry, které rozvíjí několik důležitých kompetencí, které mají
vliv na životní vývoj jedince.
Tabulka č. 3 - Oblíbené aktivity ve školní družině
Aktivity ŠD
Skládání stavebnic
Společenské hry
Venkovní aktivity
Diskuze s kamarády
Malování/vyrábění
Čtení

Četnost odpovědí
14
11
7
6
6
3

Následující tabulka zobrazuje oblíbenost kroužků. Nejvíce oblíbená je u nich keramika
a florbal.
Tabulka č. 4 - Oblíbený kroužek v rámci ŠD
Oblíbený kroužek
Keramika
Florbal
Výtvarný kroužek
Šikovné ručičky
Anglický jazyk
Vaření

Četnost odpovědí
13
9
6
3
3
2

V poslední otázce měli žáci zaškrtnout jednu či více vět, která je jim nejblíže
a vystihuje je. Nejčastěji označili, že mají ve třídě hodně kamarádů a hezky si s nimi hrají,
neboť spolu dobře vychází. Na druhou stranu hned třetí často zaškrtnutou větou bylo, že se
některých dětí bojí.
Tabulka č. 5 - Výběr pravdivých vět
Pravdivá věta
Ve třídě mám hodně kamarádů.
Většinou si s kamarády hezky hraji.
Některých dětí se bojím.
Někdy se ke kamarádkům nechovám hezky.
Ve třídě mám jednoho kamaráda.
Nemám ve třídě nikoho, kdo by se mě zastal.

Četnost odpovědí

26
15
7
5
2
1

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ – PRACOVNÍCI ŠKOLY
Zaměstnanci školy měli možnost odpovědět na 8 uzavřených otázek a dále měli
možnost využít prostor k připomínkám a k tomu, co oceňují při své práci v ZŠ a MŠ Slapy a co
se jim naopak nelíbí. Předáno bylo 12 dotazníků a 12 se jich také vrátilo.
Následující dvě tabulky zobrazují kladné a záporné připomínky ze strany pedagogů.
Často se v dotazníkách objevovala celková spokojenost s kolektivem, která je ovlivněna
dobrými vztahy na pracovišti a vzájemnou spoluprací. Na tyto vztahy mají jistě vliv vzájemné
supervize, které pedagogové vítají.
Zároveň oceňují zavedení pravidelnost a řád, co se týká kontroly třídních knih, výkazů
práce a omezení četnosti třídních schůzek. Také jsou spokojeni s rychlým řešením
nečekaných organizačních změn v průběhu roku související zejména se zástupem za kolegu.
Kladně hodnoceno je také vedení školy a to zejména za ochotné a vstřícné jednání
a za projevení důvěry a otevřenosti při práci u svých zaměstnanců.
Asistent pedagoga ve třídách je taktéž vnímán velice kladně, protože práce pedagoga
je velice pružná, individuálně se pracuje s každým žákem a tím jsou na něj kladeny poměrně
vysoké nároky.
Naopak se zaměstnancům nelíbí častý nepořádek v přízemí budovy, kde jsou šatny,
což souvisí s nedostatkem prostoru budovy. Nedostatek místa může mít vliv na nepořádek
ve skříních, na které si zaměstnanci taktéž stěžovali.
Ze strany pedagogů z mateřské školy vzešla připomínka k hluku v době poledního
odpočinku předškoláků v přízemí budovy. V dané době přechází žáci na oběd.
Tabulka č. 1 - Kladné připomínky
Kladné připomínky
Dobrý kolektiv
Vzájemná spolupráce
Ochotné a vstřícné vedení školy
Pravidelnost a řád
Asistent pedagoga ve třídách

Četnost odpovědí
7
5
5
1
1

Tabulka č. 2 - Záporné připomínky
Záporné připomínky
Nepořádek v přízemí budovy
Nepořádek ve skříních
Hluk v době odpočinku

Četnost odpovědí
3
1
1

Nyní přistoupíme k uzavřeným otázkám, jejichž odpovědi jsou vyznačeny v grafu.
První otázka je zaměřena na dostatečné množství pomůcek. Pedagogové jsou toho
názoru, že ke své pedagogické práci mají dostatečné množství pomůcek, které mohou
uplatnit ve výuce.

Pro svou pedagogickou práci mám dostatek
pomůcek

42%

zcela
58%

většinou ano

Další graf znázorňuje, že zcela či většinou ano jsou pedagogové toho názoru, že mají
dostatek možností k uplatnění svých nápadů.

Pro svou pedagogickou práci mám dostatek
možností k uplatnění svých nápadů

42%

zcela
většinou ano

58%

Cítím se dostatečně finančně ohodnocen
8%
25%

zcela
většinou ano
nevím, nemohu hodnotit

67%

Odlišně již byla vnímána možnost využití finančních prostředků k nákupu pomůcek,
neboť 50 % považuje zcela dostatečné finanční prostředky na nákup pomůcek a necelých
20 % většinou ne.

Pro svou pedagogickou práci mám dostatek
finančních prostředků pro nákup pomůcek
8%

zcela

17%

většinou ano
50%

25%

většinou ne
nevím, nemohu hodnotit

Zaměstnanci školy vnímají, že mají možnost ovlivnit chod školy a uplatnit tak své
vlastní návrhy.

Mám možnost ovlivnit chod školy a uplatnit
vlastní návrhy

42%

zcela
většinou ano

58%

V otevřených otázkách již bylo uvedeno, že jsou zaměstnanci spokojeni s kolegy,
včetně vedení školy. Následující dva grafy toto dokazují.

Spolupráce s ostatními členy pedagogického
sboru mi vyhovuje

42%

zcela
58%

většinou ano

Spolupráce s vedením školy mi vyhovuje
8%
zcela
většinou ano
92%

Spokojeno s dostatečným prostorem pro své osobní vzdělávání je téměř 90 % a téměř
10 % většinou ne.

Mám dostatečný prostor pro osobní rozvoj vzdělávání
9%

8%
určitě ano
většinou ano
83%

většinou ne

Vnitřní a vnější faktory

Vnitřní

+
škola rodinného typu
individuální a Montessori přístup
nabídka kroužků
lesní družina a lesní dny
akce pro rodiče a děti
radost žáka z učení
slovní hodnocení
bezproblémová komunikace s pedagogy
důvěra v pedagogy
vedení dětí k samostatnosti
speciální aktivity a pomůcky
_
nedostatek vystoupení
nedostatek informací o znalostech žáků
postrádání rodilého mluvčího v cizím jazyce
nemožnost skupinového fotografování
uzavření MŠ v době prázdnin

Vnější

+
blízkost bydliště
dopravní dostupnost
návaznost na předškolní pedagogiku
finanční podpora od místních firem
blízkost přírody

_
nedostatek setkávání rodičů - chybí v obci větší veřejný prostor
povrch zahrady (dotace podána)
malé zajištění bezpečnosti – obava z velmi frekventované přilehlé komunikace
šíření nepodložených informací o škole

Vážení rodiče,
V letošním školním roce děláme vlastní hodnocení školy, jehož součástí je i dotazník
pro rodiče, učitele a žáky. Dále je zde posuzována úspěšnost žáků odcházejících z naší školy
a celkově silné a slabé stránky školy. Po ukončení hodnocení – v květnu - budete mít
možnost přečíst si závěr na našem webu. Nyní vás žádáme o spolupráci a děkujeme, že nám
pomůžete s hodnocením.
S pozdravem Vaše škola
Dotazník pro rodiče
1. Co bylo důvodem výběru naší školy?
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………-…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Od koho jste získali informace o škole? Zaškrtněte.
Od známých
Na webu
Jiné…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Naplnilo se vaše očekávání, které jste měli před vstupem dítěte do školy?
1 – určitě ano
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

Prostor pro vaše vyjádření, v čem se naplnilo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prostor pro vaše vyjádření, v čem se nenaplnilo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jaká věc spojená se školou vám udělala v poslední době radost?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Doporučil jste/byste naši školu svým známým
Ano

ne

6. Máte důvěru ve vedení školy?
1 – určitě ano
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

Prostor pro vaše vyjádření
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Máte důvěru v pedagogický sbor školy?
1 – určitě ano
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

Prostor pro vaše vyjádření
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
8. Nabídka kroužků na školní družiny je dostatečná?
1 – určitě ano
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

9. Slovní hodnocení vám vyhovuje
1 – určitě ano
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

Prostor pro vaše vyjádření
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
O výpis známek jsem žádal -

ne

Ano,
protože………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení rodiče,
V letošním školním roce děláme vlastní hodnocení školy, jehož součástí je i dotazník
pro rodiče, učitele a žáky. Dále je zde posuzována úspěšnost žáků odcházejících z naší školy
a celkově silné a slabé stránky školy. Po ukončení hodnocení – v květnu - budete mít
možnost přečíst si závěr na
našem webu. Nyní vás žádáme o spolupráci a děkujeme, že nám pomůžete s hodnocením.
S pozdravem Vaše škola
Dotazník pro rodiče
1. Co bylo důvodem výběru naší školky?

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Od koho jste získali informace o školce? Zaškrtněte.
Od známých
Na webu
Jiné …………………………………………………………………………………………………

3. Naplnilo se vaše očekávání, které jste měli před vstupem dítěte do školky?
1 – určitě ano 2 - většinou ano 3 - většinou ne 4 - ne 5 - nevím, nemohu hodnotit
Prostor pro vaše vyjádření, v čem se naplnilo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Prostor pro vaše vyjádření, v čem se nenaplnilo.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4. Jaká věc spojená se školkou vám udělala v poslední době radost?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Doporučil jste/byste naši školku svým známým
Ano ne
Co byste ve školce ještě uvítal/a

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Máte důvěru ve vedení školy?
1 – určitě ano 2 - většinou ano 3 - většinou ne 4 - ne 5 - nevím, nemohu
Hodnotit
Prostor pro vaše vyjádření
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Máte důvěru v pedagogický sbor školy
1 – určitě ano 2 - většinou ano 3 - většinou ne 4 - ne 5 - nevím, nemohu
Hodnotit

Prostor pro vaše vyjádření
….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………

Milí žáci,
zajímá nás váš názor na školu, proto vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme
za to, že si odpovědi rozmyslíte a píšete pravdivě. Vaše paní učitelka si je ráda přečte.
Napiš, co děláš ve škole ve vyučovacích předmětech nejraději
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Když mě něco trápí, ve škole, tak se svěřím
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ve školní družině nejraději
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nejraději chodím na kroužek
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vyber větu, která je pro tebe pravdivá. Můžeš zaškrtnout i více.
Ve třídě mám hodně kamarádů.
Ve třídě mám jednoho kamaráda.
Většinou si s kamarády hezky hraji.
Někdy se ke kamarádům nechovám hezky.
Nemám ve třídě nikoho, kdo by se mě zastal.
Některých dětí se bojím.

Milí kolegové,
v letošním školním roce dělá škola vlastní hodnocení. Chci vás požádat o vyplnění dotazníku.
Děkuji za váš čas.
Pro svou pedagogickou práci mám dostatek pomůcek
1 – zcela

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu hodnotit

Pro svou pedagogickou práci mám dostatek možností uplatnění svých nápadů
1 – zcela

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu hodnotit

Pro svou pedagogickou práci mám dostatek finančních prostředků pro nákup pomůcek
1 – zcela

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu hodnotit

4 - ne

5 - nevím, nemohu hodnotit

Cítím se dostatečně finančně ohodnocen
1 – zcela

2 - většinou ano

3 - většinou ne

Mám možnost ovlivnit chod školy a uplatnit vlastní návrhy
1 – zcela

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu hodnotit

Spolupráce s ostatními členy pedagogického sboru mi vyhovuje
1 – zcela

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu hodnotit

Prostor pro vaše připomínky
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spolupráce s vedením školy mi vyhovuje
1 – zcela
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

Prostor pro vaše připomínky
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oceňuji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nelíbí se mi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mám dostatečný prostor pro osobní rozvoj – vzdělávání
1 – určitě ano
hodnotit

2 - většinou ano

3 - většinou ne

4 - ne

5 - nevím, nemohu

