
Dotazník pro rodiče 
 

Hodnocení základní školy Vyskytná nad 
Jihlavou 

 
Vážení rodiče, 
naše škola byla vybrána mezi sedm málotřídních škol z celé 
republiky do ověřování programu tvorby školního vzdělávacího 
programu, který podle zákona bude na jiných školách platit od 
školního roku 2007/2008. Je to pro nás ocenění, ale zároveň i 
velký závazek. 
Jako východisko pro konkrétní tvorbu ŠVP je zpracování analýzy 
současného stavu školy, ve které jsou nenahraditelné názory Vás - 
rodičů. 
Všechny údaje, které nám v dotazníku poskytnete, budou zpracovány 
anonymně. 
Děkujeme za spolupráci 
      Mgr. Petr Baueršíma, ředitel školy 
 
 

Zakroužkujte, prosím, jednu z nabízených odpovědí. 
 
 
 

a) určitě ano  

1. Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle Vás pozitivní? 

b) spíše ano 
c) nevím, nedokážu posoudit 
d) spíše ne 
e) rozhodně ne 

 

 
 

 

a) ano, mám  

2. Máte dostatek informací o dění ve škole? 

b) ne, nemám  
c) nevím 

 

 
 
 
 
 

3. Můžete jako rodič kdykoliv konzultovat s učiteli záležitosti 
týkající se Vašeho dítěte

a) určitě ano 
b) spíše ano 
c) ani ano ani ne 
d) spíše ne 
e) rozhodně ne 

 

 
4. Upřednostnil(a) byste slovní hodnocení před klasickým 
známkováním? 

 
 
 

a) ano - rozhodně upřednostnil(a) 
b) spíše ano 
c) nevím, nejsem rozhodnut(a) 
d) spíše ne 
e) ne - jsem rozhodně proti slovnímu hodnocení 

 

 
 5. Jaký máte pocit z jednání s pracovníky školy? 



 
 

a)  velmi kladný 
b)  spíše kladný 
c)  nevím 
d)  spíše záporný 
e)  velmi záporný 

 

 
 
 

a)  rozhodně ano 

6. Mají učitelé důvěru Vašeho dítěte (Vašich dětí)? 

b)  spíše ano 
c)  nevím 
d)  spíše ne 
e)  rozhodně ne 

 

 
 
         

a)  určitě dává 

7. Dává, podle Vás, úroveň výuky na škole dětem pevné základy 
pro další vzdělávání? 

b)  spíše dává 
c)  nevím, nedokážu posoudit 
d)  spíše nedává 
e)  rozhodně nedává  

 

 
 
 

a) ano, jsou úměrné 

8. Jsou požadavky na znalosti úměrné schopnostem Vašeho dítěte? 

b) nevím 
c) ne, požadavky na mé dítě by měly být vyšší 
d) ne, požadavky na mé dítě by měly být nižší (je přetěžováno) 
 

 
 
 
 
 

 
  ● nabídka zájmových kroužků       1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0  

9. Zkuste, prosím, vyjádřit „známkou“ jako ve škole úroveň 
následujících položek. (1 – velmi spokojen(a), 2 – spíše 
spokojen(a), 3 – průměr, 4 – spíše nespokojen(a), 5 – velmi 
nespokojen(a),0 – nevím, nedokážu posoudit)

  ● výuka cizích jazyků        1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
  ● školní družina         1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
  ● stravování          1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
  ● učební pomůcky         1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
  ● vzhled učeben          1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
  ● kulturní program školy (besídky, vystoupení pro rodiče atd.) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
  ● aktivity mimo školu (exkurze, výlety atd.)    1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 0 
 

 
 
 

a) ano, zvyšuje 

10. Zvyšuje se, dle Vašeho pohledu, celková úroveň této školy? 

b) ne, úroveň se mi zdá stejná 
c) ne, úroveň spíše klesá 
d) nedokážu posoudit 

 
 
 
 
 

11. Myslíte si, že přilehlé okolí školy je dostatečně využito pro 
potřeby školy? 



 
a) rozhodně ano 
b) spíše ano 
c) nevím 
d) spíše ne 
e) rozhodně ne 

 
 
V této části dotazníku se můžete rozepsat. (Pokud by Vám nestačily vymezené 

řádky, můžete využít prostor na zadní straně dotazníku) 
 
 
 
 

 

12. Jaké jsou podle Vás silné stránky naší školy? (co se nám 
daří, co děláme dobře, pro co máme dobré podmínky)  

………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 

13. Jaké jsou podle Vás slabé stránky naší školy? (co brzdí práci 
školy a její rozvoj, co nevytváří vhodné podmínky) 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

14. Co můžete škole nabídnout ve smyslu spolupráce a podpory 
školy? (např. zprostředkování exkurze, besedy, sponzorské 
dary, spolupráce při pořádání akcí školy) 

 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Na závěr dotazníku, prosím, vyplňte údaje důležité pro zpracování dat. 
 

Identifikační otázky 
 
 
 

 …………………………………………………… 

D1. Kolik máte dětí? 

 

 
 
 
 

D2. Kolik Vašich dětí navštěvovalo nebo právě navštěvuje tuto 
školu? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 a více 

 

 
 
 

D3. Navštěvovali jste tuto základní školu jako dítě? 

a) ano, oba rodiče  b) ano, jeden z rodičů c) ne 
 

 
 
 

D4. Jaký ročník navštěvuje Vaše dítě? 



1. ročník 2. ročník  3. ročník      4. ročník      5. ročník 
 
 

           
 
 
 
Ještě jednou děkujeme za Váš čas. Vaše názory náležitě využijeme a 
budou zapracovány do školního vzdělávacího programu naší školy. 
Pokud máte jakékoliv připomínky, nápady, zde máte prostor. 


