
Vyhodnocení dotazníků ZŠ  
Vážení rodiče,   

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníků, které se nám staly cenným vodítkem a inspirací pro zkvalitnění 
naší práce. Jsme rádi, že hodně z Vás je s naší základní školou spokojeno, a i nadále se budeme snažit, 
aby děti chodily do školy velmi rády a největší odměnou nám bude jejich i Vaše spokojenost. 

 Celkem se nám vrátilo 68 dotazníků, některé odpovědi nebyly zodpovězeny, některé otázky byly 
zodpovězeny více variantami. 

1. Chodí Vaše dítě do ZŠ: 

 a) velmi rádo  28 

b) rádo    34 

c) nerado   1 

d) nevím   1 

dokonce jsme dostali i dvě odpovědi, že dítě nechodí do školy vůbec 😊"#$% 

2. Jste spokojeni s přístupem a jednáním zaměstnanců školy (pedagogové, provozní zaměstnanci)?  

a) ne, důvody:  

b) částečně, co by se mělo zlepšit? :  3 

 lepší management – zajištění kval. učitelů, zajištění kvalitní výuky, žákům chybí elementární znalosti, 
zlepšení hodin AJ (1.tř), zlepšení kvality školní jídelny 

Vyjádření ZŠ: V naší škole učí plně kvalifikovaný pedagogický sbor s aprobací pro 1.stupeň a jsme rádi, 
že v době enormního nedostatku pedagogů, obzvláště ve Středočeském kraji, se nám daří zajistit 
kvalifikované pedagogy 

c) převážně ano     36  

d) velmi spokojeni, co oceňujete? : 30  

rychlé reakce na e-maily, škole je komunikativní, vstřícná 4, vřelý přístup, přátelské prostředí 3, 
pozitivní atmosféra ve škole, přístup bez zbytečných okolků, dostupnost kdykoliv, okamžité řešení 
problémů, rodinné prostředí 2, množství dětí ve třídě, individuální přístup 2, nasazení zaměstnanců, 
laskavost 2, lidskost, osobní přístup 2, informovanost 

 

3. Vztah Vašeho dítěte a učitele/ky ve třídě, kam dochází, byste označili jako:  

a) vřelý, vstřícný, laskavý 61 

b) odměřený   

c) neutrální     2   

d) jiný:     1 milý, pragmatický   

 

 



4. Vztah Vašeho dítěte a asistentky/ta ve třídě, kam dochází, byste označili jako:  

a) vřelý, vstřícný, laskavý 43 

b) odměřený   

c) neutrální     2 

d) jiný: ve třídě není asistent 22    

 

5. Jste spokojeni s úklidem v ZŠ?  1 – 2 - 3 – 4 – 5 

     48 – 10 – 4 – 2 - 2 

Vyjádření ZŠ: Rozhodně zapracujeme na větší spokojenosti 

6. Sledujete informace na nástěnkách a ve vývěsce?  

a) vůbec ne   1 

b) občas    38 

c) pravidelně 28   

 

7. Sledujete webové stránky ZŠ (www.zsuhonice.cz):  

a) ne     2 

b) občas   35  (chybí interaktivní informační systém, který by upozornil na změny) 

c) pravidelně   30 

 Vyjádření ZŠ (paní uč. Vítkové, která má starosti webové schránky): domnívám de, že by došlo ke 
zbytečnému spamování e-mailových schránek rodičů. Nové články najdete vždy v aktualitách. Naše 
webové stránky nabízí možnost přihlásit se k odběru novinek, věříme, že k Vaší spokojenosti. 

8. Dítě se cítí v třídním kolektivu dobře:  

a) souhlasím    42 

b) spíše souhlasím  22 

c) spíše nesouhlasím 1 

d) nesouhlasím   

e) nedokážu posoudit 3 

  

9. Výuka/výchova ve škole rozvíjí potenciál mého dítěte 

a) rozhodně ano 30 

b) spíše ano  32 (jsme pro úkoly, které dítě samo vytváří/vymýšlí) 

c) spíše ne  3 

d) rozhodně ne 



e) nedokážu posoudit 3 

Vyjádření ZŠ: Zapracujeme na tom 😊"#$% 

10. Pedagogové přihlíží k individuálním potřebám mého dítěte  

a) rozhodně ano 39 

b) spíše ano  26 

c) spíše ne  2 

d) rozhodně ne 

 

11. Podpora dětí se specifickými poruchami učení je na naší škole: 

a) rozhodně vyhovující  14 

b) spíše vyhovující  11 

c) spíše nevyhovující  1 

d) rozhodně nevyhovující 

e) nemohu posoudit  37 

jak která třída 

Vyjádření ZŠ: V 5-ti třídách ze 7-mi pracují asistenti pedagoga, tak aby mohli pomáhat učitelům se 
intenzivně věnovat žákům, kteří mají větší potřebu pozornosti pedagoga. 

12. Odborné znalosti pedagogů mého dítěte jsou: 

a) rozhodně vyhovující  55 

b) spíše vyhovující  7 

c) spíše nevyhovující 

d) rozhodně nevyhovující 

e) nemohu posoudit  8 

 

13. Schopnost učit pedagogů mého dítěte je: 

a) rozhodně vyhovující  52 

b) spíše vyhovující  12 

c) spíše nevyhovující  1 

d) rozhodně nevyhovující 

e) nemohu posoudit  2 

Vaše další připomínky k vzdělávacímu procesu a náměty na jeho zlepšení: 

Více posunu v AJ – více procvičování, konverzace s rodilým mluvčím 

 



14. Četnost domácích úkolů nám vyhovuje 

a) denně  39 

b) obden  28 (bohužel je jich málo a občas neproběhne kontrola)  

c) nárazově  1    Vyjádření ZŠ: zapracujeme na tom 

d) nepotřebuji vůbec 2 

 

15. Možnost komunikace rodičů s učitelkou/lem o mém dítěti je během roku:  

a) vynikající      46 

b) dostatečná, přiměřená  21 

c) nedostatečná – návrhy:  

 

16. Možnost komunikace rodičů s vedením školy je:  

a) vynikající      30 

b) dostatečná, přiměřená 31 

c) nevyhledávám  6 

c) nedostatečná     

 

17. Náplň a činnost školní družiny je: 

a) rozhodně vyhovující  30 

b) spíše vyhovující  22 

c) spíše nevyhovující 

d) rozhodně nevyhovující 

e) nemohu posoudit  12 

Vaše další připomínky k vzdělávacímu procesu a náměty na jeho zlepšení: 

Přehnané starosti dětí o vyhovění požadavkům na nedostatečné oblečení 

Jsme rádi, když jsou děti hodně venku 

18. Kompetentnost vychovatelek/le ve školní družině je: 

a) rozhodně vyhovující  32 

b) spíše vyhovující  22 

c) spíše nevyhovující 

d) rozhodně nevyhovující 

e) nemohu posoudit  14 

Vaše další připomínky k vzdělávacímu procesu a náměty na jeho zlepšení: 



 

19. Stravování– dětem ve školní jídelně  

a) chutná většinou  42 

b) chutná občas  19 

c) chutná zřídka   5 

d) nikdy 

problém pouze s masem - nejí tlusté 

těstoviny s cukrem nejsou vyhovující 

„musí dojídat“ i když jim to vyloženě nechutná 

Vyjádření ZŠ: tato praxe se již neuplatňuje. Chceme po dětech, aby jídlo ochutnaly, ale dojídat je 
nenutíme. Celkově děkujeme za pochvalu ŠJ. 

 

20. Nabízí podle Vás ZŠ dostatek akcí a aktivit, které děti zaujmou?  

a) Ano, jsem spokojen/a   59 

b) Je jich příliš mnoho   3 

c) Ne, mohlo by jich být víc – uveďte jaké: 4 

manuální na zručnost 

víc kulturních akcí 

sportovní aktivity 2 

výlet do gymnastické haly SK Hradčany – pod dohledem profesionálních trenérů 

líbí se mi výlety s Debrujáři, jsou vědecky zaměřené, pro chytré hlavičky, tak více takových akcí pro 
děti, klidně i s doplatkem 

přírodovědecká stanice na Anděl, kde dělají akce pro děti 

Vyjádření ZŠ: děkujeme za inspiraci. Některé z návrhů jistě zapracujeme při plánování akcí. 

 Víte o nějakém zajímavém místě, programu, akci pro děti, které byste nám rádi doporučili a které by 
mohly být inspirací pro příští roky? – uveďte návrhy:  

 Lesní ZOO Malá Chuchle – programy pro ZŠ 

Kurz 1. pomoci pro děti  - Vyjádření ZŠ: každý rok máme tento kurz 

Výstava exotického ptactva 

Techmánie Plzeň 3 - Vyjádření ZŠ: navštěvují pravidelně vždy alespoň 3 třídy v rámci třídních výletů 

Statek U Merlina – Chyňava 

Výlety do přírody, Oslí stezka 

Miraculum 2 Vyjádření ZŠ: navštěvují pravidelně vždy alespoň 2 třídy v rámci třídních výletů 

Vyjádření ZŠ: děkujeme za inspiraci. 



 

21. Jaký je Váš názor na společné akce s rodiči (vánoční a velikonoční dílničky, Rychlonožka, 
Cyklonožka, kinokavárna, zahradní slavnost) 

a) Příliš mnoho   2 

 b) Přiměřeně    68 

c) Málo   

 Uveďte návrhy společných akcí: 

 

22. Množství a nabídku kroužků v ZŠ považuji za:  

a) Dostatečné, přiměřené  54      (jsou super!) 

b) Zbytečné    

c) Nabízených kroužků je málo 10 

 Uveďte Vaše návrhy, jaké kroužky byste uvítali(berte prosím v potaz možnosti a velikost tělocvičny):  

Sportovní: Florbal 3, Fotbal, Sport, Atletika, Basket, míčové hry 

Vyjádření ZŠ: rádi bychom rozšířili nabídku sportovních kroužků, bohužel prostory, které máme ve 
škole k dispozici nám to neumožňují. I tak jsme nabídku rozšířili. 

Rukodělné: Ruční práce, dovedné ruce, kutilství 

Cizí jazyk 2 

Vyjádření ZŠ: alespoň některé zkusíme zařadit do nabídky  

Jóga 2 

Taneční - nabízíme 

Hudební nástroje - nabízíme 

Kreslení - nabízíme 

Skaut Vyjádření ZŠ: pokud víte o aktivním skautu, který by v Úhonicích oddíl založil, rádi nabídneme 
prostory pro schůzky. 

 

23. Máte zájem o setkání s odborníky v ZŠ, o besedy v ZŠ?  

a) Ne       49 

b) Ano, uveďte kterými:11 

šikana, PC závislost, kyberšikana a chování na sociálních sítích, bezpečnost na internetu   

Vyjádření ZŠ: na výše uvedená témata se přednášky ve škole konaly, bohužel s nízkou účastí rodičů 
(navštívili ji kromě rodičů z řad pedagogů 4 další rodiče) 

líbila se mi přednáška o cestování 

emoční inteligence a jak ji podporovat 



Vyjádření ZŠ: Uvítáme Vaše podněty a zájem pro pozvání odborníků k diskusi nad tématy, která Vás 
„pálí“. 

 

24. Je naše škola podle Vašeho názoru něčím specifická?  

Rodinné prostředí, rodinná atmosféra 22 

Přátelská 5 

Malá škola je výhodou pro všechny – transparentnost, rodinné prostředí, osobní přístup a zájem 

Osobním přístupem k dítěti 5 

Menší s rodinnou atmosférou. Opak anonymity, což velmi oceňuji  

Malá škola, kde se všichni znají – považuji za velikou výhodu. 

Příjemné prostředí 

Mohu srovnat jen se 2 pražskými školami. V porovnání s nimi je velice osobní, lidská, dává pocit 
bezpečí 

Ano, svojí velikostí (menší), s důrazem na osobní přístup, téměř rodinné prostředí 

Menší třídy, dostupnost učitele, možnost řešit problémy, dobré vyučovací postupy, podpora 
vícejazyčných dětí 

Malý počet dětí = velká rodina. Super! 

Tím, že je škola malá, máme k sobě blíž, než ostatní školy třeba v Praze. Někdy je to na škodu a někdy 
to zase vyhovuje 

Malá, rodinná školy venkovského charakteru (což vnímám jako obrovské plus) 

Skvělý individuální přístup k dětem a spousta akcí pro děti a rodiny. 

Určitě vedlejšími aktivitami místo výuky 

Možnost lyžáku a AJ od 1.třídy 

Různé akce pro děti a rodiče 2 

V přírodě 

Děti chodí do školy rády. Moc nerady chodí do družiny. 

Pěkná zahrada 

Kvalitní výuka (5.tř) 

Děti se do školy těší. Žádný teror, jako to bylo za nás 

Dobře vaříte 

Vyjádření ZŠ: DĚKUJEME 😊"#$% 

25. Co byste doporučili změnit, zlepšit, aby podle Vašeho názoru škola fungovala lépe?  

Větší zabezpečení školy 

Vyjádření ZŠ: Napište nám, prosím, na e-mail Vaši konkrétní představu. Děkujeme. 



Vybudovat 2. stupeň 

Dotáhnout projekt nové školy, i když vím, že vedení školy to moc ovlivnit nemůže 

Postavit 2. stupeň 

ZŠ od 1. do 9.třídy 

Přidat novou budovu 

Více a pravidelně informovat o stavbě nové školy, lépe zapojit a angažovat rodiče do dalších diskusí 
se zřizovatelem školy 

Zvětšit školu (jídelna, tělocvična) 2 

Úprava jídelny a kuchyně 

Vyjádření ZŠ: Intenzivně se snažíme o prosazení výstavby budovy školy. Tlaky na zastavení procesu 
výstavby jsou veliké a hlasité. Bližší informace dostanete na obecním úřadě Úhonice. 

Komunikace s rodiči – včasné oznámení o plánech a termínech 2 

Věnovat se více učivu - procvičování 

Výuka AJ – intenzivnější, ať se děti samy snaží aktivně vyjádřit (1.b) 

Kvalifikovaný lektor AJ 

Více investovat do zázemí venku 

Vyjádření ZŠ: během prázdnin proběhly úpravy školní zahrady, doufáme, že se Vám líbí a stále 
pokračujeme. 

Webové stránky 2 

Vyjádření ZŠ: právě se na nové stránky díváte 😊"#$% 

Nedávala bych dětem sladkosti, sladká pití 

Vyjádření ZŠ: bereme na vědomí a budeme na tom pracovat. 

Zaměření na zdravý životní styl 

 

26. Místo pro Váš vzkaz naší ZŠ:  

Jsme rádi, že naše dítko chodí do ZŠ Úhonice. I dítko samotné je rádo. 

Děkujeme za vše 😊"#$% 

Děkujeme 5 

Jsem ráda, že syn má možnost chodit právě do této školy 

Jsme rádi, že tu syn může být 

Byli jsme spokojeni. Děkujeme 

Moc si vážíme Vaší práce! 

Fandíme Vám 

Moc děkujeme, super škola 



Děkuji za Vaší skvělou práci. 

Zůstaňte takoví, jací jste – super! Děkujeme. 

Paní učitelky, paní asistentky i paní vychovatelky úžasné! 

Není co dodat, super. 

Děkuji za všechnu Vaši poctivou práci, kterou dětem pomáháte růst a přeji Vám hodně energie i 
v příštích letech. 

Přejeme mnoho elánu do dalších let. 

Jsme spokojení 

Byli jsme spokojeni, je nám líto, že škola končí 5. třídou 

Větší prostor jak pro výuku, tak pro aktivity dětí 

Jsem ráda, že můžeme docházet k vám a doufáme v rozšíření školy do 9. třídy 

Vyjádření ZŠ: Děkujeme za množství milých vzkazů. Velice si vážíme Vašich názorů a rádi s nimi 
budeme pracovat. Přejeme Vám i nám krásný další společný školní rok. 

Za vyplnění dotazníku moc děkujeme.                    Celý tým ZŠ Úhonice    


