Výsledky z šetření Mapa školy 2016/2017
Vážení rodiče,
všichni pracovníci naší školy se upřímně snaží, aby děti u nás dostaly dobré základy vzdělání a aby
chodily do školy rády. Důležitým pomocníkem pro naši práci je zpětná vazba – tedy názory všech zúčastněných:
rodičů, dětí i zaměstnanců. Mapa školy, jejíž krátké shrnutí máte na těchto stránkách, nám nastavuje zrcadlo.
Výsledky nám většinou udělaly radost. Zároveň jsou pro nás vyjádření rodičů i dětí výzvou, bereme je vážně a
promýšlíme případné změny. S dětmi jejich starosti řešíme v třídnických hodinách a budeme se k nim pravidelně
vracet.
Děkujeme také všem, kteří dotazník vyplnili.
Dotazník vyplnilo 66 rodičů ze 76.
1. Cíle školy
Rodiče vidí hlavní cíl školy v získání maxima znalostí a vědomostí (74%) a ve spolupráci v kolektivu, vycházení a jednání
s lidmi (52%).
2. Výběr školy
Při výběru školy byla pro rodiče rozhodující vzdálenost od bydliště (88%), dále to, že do školy chodí kamarádi dítěte nebo
sourozenci (35%) a pověst školy a doporučení jiných rodičů (29%).
3. Spokojenost se školou
Rodiče jsou se školou nadprůměrně spokojeni a školu by doporučili nebo spíš doporučili svým přátelům, kdyby hledali školu
pro své dítě. Hodnoty se ve všech ročnících pohybují nad hranicí 3,2, přičemž 3 body odpovídají vyjádření „spíše doporučil“.
V souhrnu za všechny ročníky je bodová hodnota 3,5. (ano - 4, spíše ano - 3, spíše ne - 2, ne – 1)
Rodiče by uvítali ve škole zaměření na cizí jazyky (29%) a informační a komunikační technologie (26%), ale 32% rodičů je
spokojeno tak, jak to teď je.
4. Kvalita forem výuky
Kvalitu a formu výuky na naší škole hodnotili rodiče jako nadprůměrnou.
Bodovací škála (nejhorší hodnocení-1, nejlepší -7). 23% rodičů dalo 7 bodů, 36% rodičů 6 bodů, 24% rodičů 5 bodů, 6%
rodičů 4 body, 2% rodičů 3 body, 3% rodičů 2 body a 6% rodičů – nelze posoudit
Rodiče se shodují v tom, že žáci nejsou nebo spíše nejsou přetěžování (87%).
K dosažení lepších výsledků by mohla dětem podle rodičů pomoci větší vnitřní motivace (50%), více nestandardních forem
výuky – projekty, výlety, skupinové vyučování (43%) a častější aktivní zapojování dětí do výuky (31%).
49% rodičů by preferovalo exkurze a poznávací výpravy na úkor klasických hodin výuky a 41% rodičů by preferovalo výuku
formou projektů spojujících více předmětů.
Na otázku, zda tato škola poskytuje vašemu dítěti dostatek příležitostí vzdělávat se podle zájmů a schopností odpovědělo
73% rodičů spíše ano a ano (ano – 4, spíše ano – 3, spíše ne – 2, ne – 1). Souhrn za celou školu byl: 3,1.
5. Hodnocení
64% rodičů považuje za nejvýhodnější kombinovaný způsob hodnocení (známka + slovní forma), 30% pak hodnocení
pomocí známek.
Na otázku: Myslíte si, že je vaše dítě hodnoceno objektivně odpovědělo ano a spíše ano
93% rodičů žáků 1. třídy
92% rodičů žáků 2. třídy
90% rodičů žáků 3. třídy
100% rodičů žáků 4. třídy
100% rodičů žáků 5. třídy
6. Vztahy
Vztahy mezi žáky jsou podle rodičů spíše dobré.
Odpovědi byly převedeny na body (výborné – 4, spíše dobré – 3, spíše špatné – 2, velmi špatné – 1)
V souhrnu za všechny ročníky: 3,1.
Rodiče jsou spokojeni s tím, jak se k nim chovají učitelé ve škole
Odpovědi byly převedeny na body (ano – 4, spíše ano – 3, spíše ne – 2, ne – 1)
Souhrn za všechny ročníky: 3,7.
Na otázku: Jste spokojeni s tím, jak je vaše škola řízena odpovědělo ano a spíše ano 92% rodičů.
7. Bezpečné a zdravé prostředí školy
Většina rodičů je přesvědčená o tom, že jejich dítě nezažívá ve škole nebo kvůli ní strach
1. r. – ne, spíše ne 100% rodičů
2. r. – ne, spíše ne 100% rodičů

3. r. – ne, spíše ne 75% rodičů, spíše ano – 15%rodičů, ano – 10% rodičů
4. r. – ne, spíše ne 100% rodičů
5. r. – ne, spíš ne 100% rodičů
81% rodičů není znepokojeno chováním některých žáků školy ke svému dítěti a nemá důvod se obávat, že je jejich dítě
v nějakém nebezpečí.
8. Spolupráce
Rodiče jsou s úrovní spolupráce rodiny a školy spokojeni (85%)
Většina rodičů má dostatek informací o výsledcích a chování svého dítěte (97% ano a spíše ano, 3% spíše ne)
O dění ve škole by nejraději 62% rodičů bylo informováno aktualizací internetových stránek školy, 47% individuálními
konzultacemi s učiteli, 44% pravidelnými emailovými zprávami.
51% rodičů by bylo ochotno spolupracovat při realizací některých školních projektů, besed, akcí atd.
9. Materiální zázemí
99% rodičů je spokojeno s materiálním zázemím školy (spíše ano, ano).
10. Školní nej
67% rodičů si nejvíc váží přístupu učitelů k žákům, 30% výběru kroužků, 27% kvalitní výuky.
(Pozn. Respondenti měli možnost vybírat více než jednu odpověď, celkový součet může být proto vyšší než 100%.)
Na otázku: Co by bylo potřeba na vaší škole změnit, co vám na vaší škole nejvíce vadí, odpovědělo 36% rodičů NIC, 20%
rodičů odpovědělo, že jim vadí vztahy mezi žáky navzájem, 16% výběr kroužků, 11% málo mimoškolních akcí.

