
č.           

otázky 5.třída - odevzdáno 17 z 24 dotazníků

1. Se školou jsme spokojeni ANO - 14 docela ANO - 3 NE - 0

2. Chodí vaše dítě do školy rádo ANO - 12 docela ANO - 5 NE - 0

3.

Líbí se vám akce, které škola 

organizuje? ANO - 15 docela ANO - 12 NE - 0

4.

Důvěřuje vaše dítě svému 

třídnímu učiteli? ANO velmi - 14 docela ANO - 3 NE - 0

5. 

Strach z některých vyučujících 

nebo zaměstnanců školy ANO - 1 trochu ANO - 5 NE - 10

6. V kolektivu třídy se cítí dobře? ANO - 13 celkem ANO - 4 NE - 0

7.

Hodnocení práce a přístupu 

učitelů a vedení školy: MODR 171 x 1 MAT 17 x 1 KOŽ 11x 1, 5x 2, 1x 5

ŠINF 11x 1, 4x 2,         

2x 3 

vedení školy                    

MAT 17 x 1

ozdravné pobyty, Lhotsko s Draky, 

výstava mazlíčků, sportovní akce

J.Modrová - velmi ochotná, chápavá, vždy si udělá čas, zábavné hodiny, usměvavá, dobře připravuje děti, obětavá, milá, spokojenost, má 

zájem o děti, velmi dobrá komunikace 

L.Matoušovská - zajímavě vedené hodiny, syn vypráví, co nového ví, dobře vysvětluje výuku, dobře vychází s dětmi, má smysl pro humoe, 

vstřícná, hodná

M.Šinfelt - stereotyp ve sportovních aktivitách, dcera občas 

nespokojená, jsme spokojeni, bez připomínek, příjemné 

hodiny, ohleduplnýke zdravotním obtížím, někdy je 

agresivní (? Opravdu? To si neumím představit), 

spokojensot

I.Kožíšek - zlepšil se, už tolik neřve, velké zlepšení v komunikaci a v přístupu k 

žákům, syn se na INF těší, vyučování se zlepšilo, je zábavný, dle dcery málo 

času na práci s PC, spokojenost



8. Chodí dítě rádo do ŠD? ANO - 2 většinou ANO - 0 NE -2 do ŠD nechodí - 12

9. Jste spokojeni se škol. jídelnou? ANO - 7 většinou ANO - 6 NE - 4 do ŠJ nechodí - 0

10. Další přopomínky a náměty:

Jídlo nám nechutná, malé porce. Budeme se snažit o zlepšení chuti jídel. Velikost porcí odpovídá receptuře, hotová porce dítěte od 11 let má 

vážit 132 g. Oběd stál 25,-Kč, za což uvařit v dnešní době je téměř zázrak (v ceně je polévka, pití, zelenina nebo dezert). 

L.Matoušovská (vedení školy) -vtřícné jednání, mnoho zajímavých akcí, zájem o 

všechny žáky školy, všechno funguje jak by mělo, za 5 let jsme neměli žádný 

problém, reaguje flexibilně, spokojenost






