DOTAZNÍK PRO RODIČE
Vážení rodiče,
Vaše názory na školu jsou pro nás velmi cenné a neobejdeme se bez nich při zkvalitňování naší práce. Prosíme
Vás proto o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník nepodepisujte, pokud sami nechcete, uveďte ale prosím
alespoň třídu, kterou Vaše dítě navštěvuje.
Z odpovědí vyberte prosím takovou, která se podle Vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti, a označte ji
(zakroužkováním, podtržením). Chcete-li nám sdělit něco navíc, využijte prosím volný list papíru nebo
poznámku dopište přímo do dotazníku.
Děkujeme
1. Který z následujících faktorů byl pro Vás rozhodující pro výběr této školy pro Vaše dítě? Uveďte
maximálně tři faktory.

2. Doporučili byste tuto školu svým známým pro jejich dítě?

3. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly školy? Vyberte z následujících možností tři nejdůležitější věci,
které by se podle Vás mělo dítě ve škole naučit.

4. Jak hodnotíte vztah vyučujících k žákům:

5. Má dítě obavy ze školního hodnocení?

6. Který způsob hodnocení považujete za nejvhodnější?

7. Učitelky s mým dítětem jednají spravedlivě:

8. Celkově mi vyhovuje způsob, jakým se mnou škola komunikuje (třídní schůzky, konzultace, letáky,
oznámení v žákovské knížce či notýsku, informace na internetu apod.):

9. Mám dostatek informací o tom, co se moje dítě ve škole učí:

10. Jaké je jednání třídní učitelky při styku s rodiči?

11. Nároky učitelek jsou přiměřené možnostem mého dítěte:

12. Zhodnoťte, do jaké míry je Vaše dítě schopno následujících činností. Ke každému řádku napište
hodnocení od 1 do 7. (7 bodů je nejvíce )
Otázku nelze vyhodnotit pomocí kruhového grafu
13. Mám pocit, že se mohu na třídní učitelku obrátit s případnými problémy:

14. Mám pocit, že se mohu na vedení školy obrátit s případnými problémy:
v každém případě
ne vždy
málokdy
není to možné

15. Máte Vy jako rodiče reálnou možnost ovlivňovat chod školy a rozhodovat o její budoucnosti?

16. Čeho si na této škole nejvíce vážíte? Z následující nabídky vyberte maximálně tři
věci.

17. Co by bylo potřeba ve škole změnit? Vyberte maximálně tři věci, které Vám ze všech uvedených na škole
vadí nejvíce.

Něco jiného:
Neposuzovat žáky podle toho, kdo jsou jejich rodiče.
Více používat moderní alternativní typy výuky (kooperativní, projektovou, …)

18. Dali bychom své dítě do této školy znovu:

ano – proč:
Bezproblémové dojíždění.
Kolektiv dětí, vzdálenost od domova, zázemí.
Škola na vesnici v příjemném přírodním prostředí.
Blízko od bydliště, víc času na žáky než na městských školách.
Nemusí dojíždět.
Jsme velmi spokojeni a děti taky.
Spokojenost, rodinné prostředí, kvalitní výuka na 1. st.
Dobrý, obětavý přístup učitelského sboru.
Protože dítě chce do této školy chodit, má výbornou třídní učitelku.
Jsme zde spokojeni. – 7 x
Kvůli bydlišti, malý kolektiv, dobrá příprava výuky.
Kamarádi.
Příjemné prostředí, kolektiv, spravedlivost.
ne – proč:
Existují jiné kvalitnější školy.
19. Uveďte, jaký je důvod, proč jste vyplňovali tento dotazník. Vyberte jednu odpověď, která vystihuje Vaši
hlavní motivaci.

20. Co nám (dítěti, rodině) tato škola přinesla, napište konkrétně.
- kamarády – 4 x
- potřebné vzdělání – 3 x
- zkušenosti, dovednosti, informace
- někdy starosti, stres, ale i radosti, vědomosti – 2 x
- dobrá kvalita výuky – 3 x
- nemusí dojíždět
- méně žáků než ve městě
- pochvalu
- dítě se cítí dobře, je spokojené
- kamarádství, samostatnost
- pohodové bezstarostné dětství

