Výsledky šetření vyplývající z dotazníku pro rodiče
Dne 14.11. byly rodičům rozdány dotazníky. Vrátilo se 80 dotazníků.
Otázka č. 1 – Pořadí oprav ve škole
„Momentálně máme po rekonstrukci části budovy prvního stupně. Určitě Vás napadá, co by si
zasloužilo opravit jako další nebo předělat či změnit. Budu z Vašich nápadů rozhodovat o
upřednostnění daného problému.“
Někteří rodiče vyjmenovali více problémů, jsou tedy jejich hlasy uvedeny vícekrát.
Počet hlasů

Oprava
sociální zařízení (WC)

69

plocha před školou (trávník, zábradlí, chodník, parkoviště)

9

bez komentáře

6

tělocvična

5

třídy (malování, podlahy)

3

chodby a úklid

3

fasáda

1

hřiště

1

Otázka č. 2 – Systém Bakaláři
„Systém BAKALÁŘI používaný na naší škole používají i jiné základní a střední školy a je to
obvyklý způsob předávání informací o žákovi. Od září jsme na druhém stupni zavedli
elektronické žákovské knížky, na 1. stupni jsme ponechali zatím papírovou podobu žákovské
knížky. Vyhovuje Vám tento způsob? Pokud ne, uveďte důvod.“
Možnosti

Počet hlasů

vyhovuje

63

nevyhovuje

9

bez komentáře

6

nevadí

2

Otázka č. 3 – Systém strava ve školní jídelně
„Ve školní jídelně jsme přešli na systém STRAVA.CZ. Tento systém již rok funguje v MŠ a na
přání některých rodičů a po schválení školskou radou jsme od září tento způsob placení a
objednávání obědů zavedli i do školy. Vím, že se tento systém teprve zabíhá a někteří rodiče
s tím zápolí, přesto věřím, že vše chce svůj čas. Pokud máte se systémem nějaké problémy,
uveďte, co Vás nejvíce trápí, popř. nápady, jak to vylepšit.“
Možnosti

Počet hlasů

vyhovuje

43

bez komentáře

18

ostatní (nefunkčnost systému, čipy atd.)

10

nevyhovuje

5

nenavštěvuji ŠJ

4

Otázka č. 4 – Mobilní telefony ve vyučování
„Další otázka se týká mobilních telefonů. Z jakého důvodu si myslíte, že by Vaše dítě
potřebovalo během vyučování mobilní telefon?“
Názor

Počet hlasů

děti nepotřebují telefon při výuce

75

ostatní (bakaláři, rodinné důvody, kdyby se něco stalo atd.)

4

bez komentáře

1

Otázka č. 5 – Pomoc rodičů
„Několik rodičů nám během rekonstrukce nabízelo pomoc, jim všem velice děkuji za nabídku.
Tehdy jsem odmítla. Nyní ovšem zvažuji, zda by se nám Vaše pomoc nehodila. I v MŠ chodí
rodiče pomáhat (s úklidem zahrady). Přišel by někdo z Vás pomoci do školy, například
s malováním třídy?“
Možnosti

Počet hlasů

pomohu

41

bez komentáře

23

nepomohu

10

možná

6

Otázka č. 6 – Školní časopis
„Škola vydává dvakrát ročně časopis Poškolák. Cena tisku se stále zvyšuje. Nevadilo by Vám,
kdyby časopis byl pouze na webových stránkách školy a nebyl již v tištěné formě? Popřípadě
byli byste ochotni si časopis předplatit (např. 30 Kč)?“
Možnosti

Počet hlasů

webově stačí

44

předplatím tištěný časopis

27

obojí – tištěný i na webu

7

bez komentáře

2

Otázka č. 7 – Kouření
„Máme pocit, že někteří rodiče jsou benevolentní ohledně kouření svých dětí. Není jich
mnoho, ale o některých víme. Nejde o prostory školy, ale nezdá se nám tento postoj správný.
Jaký názor máte Vy?“
Možnosti

Počet hlasů

není to správné

66

bez komentáře

13

ostatní

1

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci.
Markéta Ulrychová, ředitelka školy

