
DOTAZNÍK PRO RODIČE 

Pokyny pro vyplnění: 

HODNOTÍCÍ ŠKÁLA 

A B C D N 

Zcela souhlasím Spíše souhlasím Mám výhrady nesouhlasím Nevím, nemohu nebo 

nechci posuzovat 

Vynikající úroveň Přijatelná úroveň Ja co zlepšovat Mělo by se výrazně 

změnit 

 

1. část A B C D N 

Posílám dítě do školy s jistotou, že o ně bude dobře postaráno. 43% 52% 5%   

Mám pocit, že učitelé moje dítě rádi vidí. 30% 40% 15%  15% 

Učitelé s mým dítětem jednají spravedlivě 37% 29% 12% 3% 19% 

Moje dítě chodí do školy rádo. 30% 43% 17% 10%  

Líbí se mi způsob, jakým škola přistupuje ke špatnému chování některých dětí, k projevům 

šikanování, vandalismu, braní drog apod. 

32% 29% 18% 9% 12% 

 

2. část A B C D N 

Učitelé se zajímají o to, co jim o svém dítěti sděluji. 39% 33% 9% 4% 15% 

O výchově svého dítěte se s učiteli mohu poradit jako s odborníky. 33% 35% 13% 2% 17% 

Mám dostatek informací o tom, co se moje dítě ve škole učí. 43% 38% 13% 5% 1% 

Celkově mi vyhovuje způsob, jakým se mnou škola komunikuje (třídní schůzky, konzultace, internet, 
letáky apod.) 

47% 38% 9% 2% 4% 

Nároky učitelů jsou odpovídající možnostem mého dítěte. 35% 44% 17% 2% 2% 

Vyučování je pro moje dítě zajímavé, podporuje jeho touhu po poznání. 23% 38% 25% 6% 8% 

Moje dítě se ve škole učí to, co bude v životě potřebovat. 27% 33% 26% 6% 8% 

Jsem spokojen s kvalitou práce školní družiny. 32% 16% 6% 6% 40% 

V případě potřeby řešit problém je vedení školy vstřícné k vyslechnutí mých názorů 34% 29% 7% 2% 28% 

Školní život je účelně zorganizován, má jasná pravidla, moje dítě se dobře orientuje. 44% 45% 8% 1% 2% 

Mám dostatek informací o kritériích, podle kterých je moje dítě hodnoceno. 29% 45% 21% 3% 2% 

Z hodnocení svého dítěte se dovídám, v čem dělá pokroky. 35% 48% 13% 3% 1% 

Vyhovuje mi kvalita stravování ve školní jídelně. 36% 24% 24% 7% 9% 

Svoje dítě nemusím doma doučovat to, co se mělo naučit ve škole. 25% 31% 30% 12% 2% 

Osobní věci a pomůcky, které moje dítě nosí do školy jsou dobře zajištěny proti poškození nebo 
krádeži. 

35% 33% 17% 5% 10% 

 

 


