
  Základní škola Choltice                                                                   

Vážní rodiče, prosím Vás o spolupráci a odpovědný přístup k vyplnění tohoto dotazníku.
Smyslem je zmapovat Vaše zkušenosti s působením školy,kterou navštěvuje Vaše dítě a 
využít jich k dalšímu zkvalitňování naší práce. Zvolenou odpověď zakroužkujte.
                                       Děkuji: Aleš Kalina  řš              / duben 2008-odevzdalo 196 rodičů/
                                                                                                    
   Oblast vzdělávání:

1/  Očekávám,že škola dobře připraví naše dítě k dalšímu působení na stř.škole ,učilišti ,
      uvědomuji si,že velkou roli hraje zájem ze strany dětí.
       Ano  99.5%                     ne 

2/ Škola poskytuje dostatečnou nabídku volitelných předmětů.
    Ano  87,5%                     ne  8.9 %

           
3/  Pokud dovolí podmínky školy, tak bych zařadil-a ještě volitelný předmět: 
      /první pomoc,ekologická výchova,Tv,Vv,konverzace v cizím jazyce s rodilým mluvčím,
        sexuální výchova /

4/ Učitelé přetěžují děti náročnými domácími úkoly.
    Ano  13.5%                      ne 84.5%

5/ Učitelé zohledňují individuální potřeby dětí ve vyučování.
    Ano  80.6%                       ne   14.1 %

6/ Souhlasím ,že pro úspěšnost žáka ve vyučování je důležitá domácí příprava.
     Ano  98%                     ne   O.5%

7/  Při výskytu výukových nebo kázeňských problémů dítěte  jsem ochotný-á spolupracovat se 
     školou .
     Ano   99 %                           ne   1%

8/  Naše dítě  je ve škole znevýhodňováno oproti ostatním .
      Ano   0.5%                         ne   98%

9/   Škola  poskytuje dětem v rámci možností dostatečnou nabídku zájmových kroužků.
        Ano   88%                     ne   10%

10/ Škola zajišťuje dostatečnou prevenci patologických jevů v chování dětí/ alkohol,drogy /   
      Ano   73.5%                        ne  16.5%

11/  Děti nachází u učitelů ochotu pomoci,poradit, poskytnout doučování. 
        Ano   84.5%                    ne  10%

12/  Naše dítě je ve škole většinou hodnoceno spravedlivě.
       Ano   92%                     ne 5.25 %



13/  Ve škole mají děti příjemné pracovní prostředí.
         Ano  95%                    ne  3.5%

14/ Učitelé se chovají k dětem přátelsky
       Ano  89.1%                      ne  5.5%

15./ Moje dítě se bojí docházet  do školy.
       Ano   2.3%                     ne    97.2%          / pokud ano tak proč? …………………….

16. Denně  chceme informace od dítěte o dění ve škole .
       Ano   92%                        ne  7%

17/  Souhlasím se zařazením angličtiny jako povinného vyučovacího jazyka již od druhé třídy.
         Ano   58.5%                        ne   37%

  Další názory,náměty,připomínky:

 

  

Spolupráce školy s rodiči,veřejností.

1/ Škola se dostatečně prezentuje na veřejnosti./ web stránky,vývěska,Choltický zpravodaj/
    Ano   87.6%                 ne  6%

2/ Školní webové stránky jsou přehledné a vypovídající.
    Ano 84.1%                  ne  7.7%

 3/ Škola dobře spolupracuje s rodiči.
     Ano  94.4 %                  ne  3.7%

4/ Vyučující jsou ochotni konzultovat s námi problémy našich dětí,mají snahu nám pomoci.
      Ano   97.1%                 ne  1.63%

5/  Ředitel školy je vstřícný v komunikaci,udělá si na nás čas,je ochoten nám pomoci.
     Ano  90.6%                   ne  1%

6/ Zástupkyně ředitele školy je vstřícná v komunikaci ,udělá si na nás čas,je ochotna nám 
    pomoci.
    Ano  82.35%                   ne   6.43%

7/  Tuto školu bych doporučil svým známým.
      Ano   85.1%                   ne  10.4%



 


