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Výsledky dotazníkového šet ení mezi rodi i  -  duben 2012

Na konci b ezna 2012 obdrželi rodi e dotazník s následujícími otázkami:

1. Doporu ili byste tuto školu svým p átel m, pokud by hledali školu pro své dít ?
2. Myslíte si, že existují velké rozdíly v p ístupu jednotlivých u itel  k výuce?
3. Jak hodnotíte celkov  kvalitu výuky v této škole? Kolik bod  byste škole za kvalitu výuky

ud lili?
4. Máte jako rodi e reálnou možnost ovliv ovat chod školy a rozhodování o její budoucnosti?
5. Považujete stávající úrove  spolupráce rodiny a školy za vyhovující?
6. eho si na vaší škole nejvíce vážíte?
7. Co by bylo pot eba ve vaší škole zm nit, co vám na vaší škole nejvíc vadí?

Tyto otázky vycházely z výsledk  šet ení Mapa školy (únor 2011).

 Cílem bylo zjistit, jak rodi e vnímají situaci ve škole po roce, ve kterém došlo k množství zm n.

V tabulce je po et respondent  za každou t ídu (tj. kolik rodi  vyplnilo dotazník).

1.t ída 2.t ída 3.t ída 4.t ída 5.t ída 6.t ída 7.t ída 8.t ída 9.t ída

16 14 12 14 11 9 6 5 0

Na 1.stupni je celkem 103 d tí (67 respondent  odpov lo), na 2.stupni je cca 50 d tí (20
respondent  odpov lo). U odpov dí za 1.stupe  je z ejmé, že rodi e hodnotí zejména svoji

itelku. U 2.stupn  je po et odpov dí nízký.

Vzhledem k po tu odpov dí jsou výsledky seskupovány vždy za 1.stupe  a 2.stupe ; výsledky za školu
jako celek jenom tam, kde to má smysl.

Konkrétní poznámky a vzkazy rodi  škole jsou k dispozici v editeln  školy.
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V roce 2011 by školu nedoporu ilo (NE/SPÍŠE NE) 39% rodi  z 1.stupn  a 42% rodi  z 2.stupn .
V roce 2012 by školu nedoporu ilo (NE/SPÍŠE NE) 31% rodi  z 1.stupn  a 32% rodi  z 2.stupn .

Situace se tedy mírn  zlepšila.
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V roce 2011 byly odpov di ANO/SPÍŠE ANO/SPÍŠE NE/NE  p epo teny na pr r (viz poznámka
v grafu Mapy školy).

Pr rná spokojenost se školou v roce 2011 byla 2,46 (na škále 1 až 4, kde 4 je spokojenost a 1 je
nespokojenost); v roce 2012 je pr rná spokojenost 2,76.

Je patrné mírné zlepšení (nicmén  pr rná spokojenost za všechny ZŠ v roce 2011 byla 3,15).
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V roce 2011 vnímalo 79% rodi  1.stupn  a 80% rodi  2.stupn , že mezi jednotlivými u iteli jsou
velké rozdíly v p ístupu k výuce (odpov  ANO/SPÍŠE ANO).

V roce 2012 tuto odpov  vybralo 51% rodi  1.stupn  a 50% rodi  2.stupn .

Je patrné zlepšení.
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Bodové hodnocení kvality výuky: 1 = nejhorší hodnocení, 7=nejlepší hodnocení.

V roce 2011 byl pr r 5,08 na 1.stupni a 4,56 na 2.stupni.
V roce 2012 byl pr r 4,99 na 1.stupni a 4,55 na 2.stupni.

V celkovém vnímání rodi  tedy nedošlo ke zm . V rámci jednotlivých t íd jsou ur ité posuny.
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V roce 2011 odpov lo 64% rodi  NE/SPÍŠE NE.
V roce 2012 odpov lo NE/SPÍŠE NE 52% rodi  1.stupn  a 30% rodi  2.stupn ..

Je patrná malá zm na k lepšímu.
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V roce 2011 zvolilo 44% rodi  spolupráci jako nedostate nou (varianty NE).
V roce 2012 tuto odpov  zvolilo 33% rodi  1. Stupn  a 30% rodi  2.stupn .
Je patrné zlepšení; navíc rodi e vnímají, že spolupráci by m ly prohlubovat ob  strany, tj. škola i
rodi e.
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Do možností jsme zám rn  neza adili „stav budovy školy“; v roce 2011 byl jasným vít zem a za tento
rok se na budov  nic nezm nilo.



25.4.2012                                                                 rodi e-šet ení-2012-grafy-web.doc                               9



25.4.2012                                                                 rodi e-šet ení-2012-grafy-web.doc                               10



25.4.2012                                                                 rodi e-šet ení-2012-grafy-web.doc                               11

ZÁV R:

Hlavní body k ešení:

- Školní jídelna

- Vnit ní prost edí školy, úprava a výzdoba t íd

- Vztahy mezi žáky navzájem na 2.stupni

- Složení pedagogického sboru

- Výb r kroužk  pro 2.stupe

- ístup u itel  k žák m na 2.stupni

- Vedení školy, editelka, zástupkyn

- Družina – prostory, možná 2 družiny (po et d tí)

- Kvalita výuky

- stává celkový stav budovy (od lo ska nebyl žádný posun)

V em pokra ovat:

- Zlepšovat pov st školy

- Snižovat rozdíly mezi p ístupy u itel  k výuce

- Zlepšovat kvalitu výuky

- Prohlubovat spolupráci školy a rodi


