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Výsledky evaluačního šetření u rodičů: ŠKOLA/2016-2017 

Z průzkumu vyplývá, že kromě jednoho rodiče, mají zákonní zástupci pocit dostatečné informovanosti 
o aktivitách školy. S dostatečnou informovaností o prospěchu a chování jejich dětí souhlasí všichni 
dotázaní. Všem se též velice dobře spolupracuje s třídním učitelem, vyhovuje jim organizace třídních 
schůzek, jsou spokojeni s komunikací s učiteli a s jejich přístupem k dětem. Velice kladně byla 
hodnocena kvalita vyučování ve škole. Všichni jsou přesvědčeni, že učitelé přizpůsobují požadavky na 
znalosti a dovednosti možnostem dítěte a nikdo z rodičů si nemyslí, že by hodnocení jejich dítěte bylo 
neobjektivní. 
Pouze jeden z dotázaných si není jistý, zda má jejich dítě ve škole kamarády. Nikdo z rodičů si 
nemyslí, že by učitel konflikt neřešil diskuzí. 
S naší školou jsou spokojeni všichni rodiče. 
 
 
Výsledky evaluačního šetření u rodičů: INTERNÁT + DRUŽINA/2016-2017 

Všichni rodiče internátních dětí se shodli na tom, že mají dostatek informací o organizaci výchovy a 
provozu internátu. V družině by dva rodiče chtěli tuto situaci zlepšit. Se spoluprací s výchovnými 
pracovníky jsou na internátě všichni spokojeni, u p. vychovatelky z družiny se objevilo jedno 
průměrné hodnocení a jedno hodnocení dostatečné. Sto procent dotázaných si myslí, že vychovatelé 
na internátě i v družině mají u jejich dítěte autoritu, v družině se objevilo  ovšem i jedno hodnocení 
jako nedostatečné. 
Rodiče dále hodnotí kladně úroveň mimoškolní činnosti.  Většina se shoduje, že atmosféra na 
internátě a v družině je příjemná. Pouze jeden z dotázaných rodičů se domnívá, že vztahy mezi dětmi 
jsou průměrné a jeden z rodičů docházejících dětí si myslí, že jsou nedostatečné.  Všichni dotázaní 
jsou spokojeni s prezentací naší školy na veřejnosti a doporučilo by naši školu ostatním rodičům pro 
jejich děti. 
 
V kolonce 

 „Zde se můžete vyjádřit k některým otázkám, případně napsat své připomínky a komentáře“ 

V dotaznících se objevily tyto komentáře:  

 „Celkově mi chybí více komunikace školy s rodiči, představovala bych si více spolupráce, 

předali jsme emaily, telefony a nic z toho se nepoužívá“ 

 „Systém přístupu do školy není ideální – bezpečnost dětí je pak k diskuzi. Každý rodič by 

mohl dostat vlastní kód.“ 

 „Školu bych doporučila každému, jsme moc spokojeni s personálem i kuchyní!“ 

 Školka málo využívá webové stránky, o aktivitách školy i družiny by mohlo být 

informováno na webu, ne jen na nástěnce“ 

 „Kroužky – chybí mi mimoškolní činnost v družině“ 

 


