Dotazníkové šetření mezi rodiči dětí ze ZŠ Zruč nad Sázavou














206 vrácenych dotazníků. Na škole je dle výroční zprávy 430 dětí. Tedy cca polovina rodičů
reagovala.
61 % chodí rádo, 26,3% chodí spíše rádo. Rodiče ,co odpověděli mají pocit, že jejich dítě je ve škole
spokojené.
Rodiče čerpají informace o dění ve škole převážně ze školního webu a elektronické žákovské knížky.
Stejně tak se o škole baví většinou denně a stejně tak denně nahlíží do žákovské knížky dětí. Tedy i
denně chodí na web.
S nabídkou kroužků je 67,2% rodičů spokojeno, 25% spíše spokojeno. Tedy většina rodičů co
odpověděla, je spokojena s kroužky, co škola nabízí.
85,4% rodičům vyhovuje množství aktivit školy, jako nadměrné je považuje 8,8 % a 5,8% je
nespokojeno. Většina rodičů v odpovědích schvaluje množství akcí.
80% rodičů v odpovědích uvádí, že se učitelé snaží, aby byla výuka pro děti ve škole zajímavá.
56,4% vnímá projekt „Škola s hvězdičkou“ kladně. Ostatní v odpovědích moc neví. Jsou rodiče
dostatečně informováni? Pokud ne, tak tomu by odpovídala nejistota v odpovědích.
Skoro 70% vyhovuje současný styl výuky školy, 11% nevyhovuje, zbytek neví a nezná styl výuky.
Stejně tak 72% rodičů uvádí, že dítě pochopí látku již ve škole při vyučování.
82% rodičů uvádí, že domácí příprava dítěte do školy je do 60 minut.
62% rodičů uvedlo, že se celková úroveň školy zvyšuje, 15% uvádí, že je pořád stejná a 12% uvádí, že
klesá. Ostatní nedokážou posoudit.
Téměř 94% rodičů by do školy dalo dítě znovu.
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Nedostatek volného času
Časová vytíženost
práce
Nic
práce
Nic mi v tom nebrání.
Dvouletá dcera
nedostatek času,vlastní studium
NIC
Asi nic, když něco potřebuji- napíšu mail nebo si tam zavolám
nic
Čas
Ze strany skoly asi nic, spise schazi ochota (zajem) ostatnich rodicu.
čas
Nenapadá mne, jak a proč se školou více spolupracovat. Nevím, jaký typ spolupráce je ze školy
očekáván! Nespokojenost se systémem a způsobem výuky byl řešen na třídních schůzkách, což
přispělo k mírnému zlepšení.
Moje práce.
Není potřeba více spolupracovat.
Čas
Nedostatek času,(péče o rodinu a zaměstnání).
nic
Nedostatek času
Nedostatek času
nikdo ode mne větší spolupráci nechce
práce
Povinnosti v zaměstnání
nedostatek času
Nevím proč je dotaz formulován, že mi něco bráni jako by bylo jasné že nespolupracuji.
nic
Čas
pracovní doba v zaměstnání
dostatek času, mám ještě dítě ve školce
čas
zaměstnání
hry
nedostatek informací a větší otevřenost ze strany školy
nevím jaká spolupráce je na mysli
Škola
zaměstnání
zaměstnání
spolupracuji přiměřeně
názorové rozdíly ve vedení školy
Nedostatek času.
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pracovní doba
pracovní doba
časové možnosti
Těžko se prosazují názory, které nejsou v souladu s názory ředitele školy
nic
pracovní vytížení
pracovní vytížení
pracovní zaneprázdnění
Neochota cokoli měnit a o čemkoli diskutovat.
Neochota ze strany školy cokoli měnit.
nic
nic
nic
Nevím
nevim
čas
málo času
Čas
nesouhlas s ignorací učitelského sboru zásadních špatných návyků některých dětí-krádeže,lži...
Pani učitelka sem na web málo doplňuje informace.. o učivu, úkolech.. asi již není počítačový tip :)
píše pouze vyjímečné aktuality! Nejsou informace v e třídnicích, fotogalerii, přípravách..
nic,pokud to jde spolupracuji
tehotenstvi
nic
Vzhledem k našemu vytížení myslím, že spolupracujeme přiměřeně.
nic
nevím
BYDLIŠTĚ
Nebrání mi nic jako rodiči,ale nejsem spokojena s podobou elektornickou jak u žákovských knížek či
podávání veškerých informací o škole a její činnosti.
nerozumím otázce
pracovní doba školy i má
Vice deti v domacnosti
čas
nesmyslné školní zákony, o podpoře multikulti
Ochota kantoru
nic
více času
pracovní vytížení
pracovní vytížení
zaměstnání
více volného času
nic
NIC.

1 Je to dobrá škola
2 Kvalitní škola
3 Škola si hraje na něco co nedokáže...
Zatím nemám se školou žadné záporné zkušenosti a navíc jiná škola tu není,takže by dítě zbytečně
4 muselo dojíždět jinam.
Naše děti jsou ve škole velmi spokojeni. Cítím, že je to velmi dobrá škola a o děti je perfektně
postaráno. Velice si vážím toho, že se mnou škola dobře komunikuje pomocí emailu, etřídnice,
webu, telefonicky. Personál školy je profesionální. Líbí se mi akce a soutěže, které škola pořádá.
5 Musím také pochválit školní jídelnu. Dětem zde moc chutná a nabídka jídel je velmi rozmanitá.
6 Výborná výuka a příprava do života
7 spokojenost
8 Protože ji máme blízko, děti nemusí dojíždět, jsou spokojeni
9 Máme ji kousek od domova...
10 je tam již sourozenec
11 Jsem s ní spokojená
Mame stesti na pani ucitelku, ktera si dokazala ve tride vybudovat respekt, ale to se bohuzel (podle
mych informaci) neda rict o vsech. Chybi mi otazka, co byste chteli zmenit? Tak to napisi sem.
Velice me znepokojuje rozvijejici se nasili a sikana, ktera se bohuzel vyskytuje napric vsemi rocniky,
ano uz i u deti z prvnich trid. Bohuzel tyto deti maji ve velke vetsine velkou oporu u svych rodicu,
kteri se jich zastavaji, jsou dotceni ci dokonce az hrubi, jak se nekdo opovazuje toto o jejich diteti
tvrdit, tim ty deti ziskavaji jeste vetsi silu, takze spousta pripadu bohuzel zustava nedoresenych a to
je spatne! S timto problemem by se melo neco delat!!!
A jeste me trapi dopravni situace pred skolou, kdy my, co respektujeme zadost skoly, abychom
nejezdili az pred skolu, zastavime diteti opodal a vlastne ho vystavujeme nebezpeci, vznikajici od
12 ostanich rodicu, kteri jezdi az pred branu skoly dal a ze jich neni malo!!!
13 Je nejbližší škola
14 To co by mělo být procvičeno ze školy se doučujeme a procvičujeme doma. Třída se chtě nechtě
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přizpůsobuje tempu dětí s asistentem. Uvítala bych i vyšší nároky v oblasti Českého jazyka a
matematiky. Přínosem do výuky by jistě byly místo projektových dnů dny finanční gramotnosti.
Dítě bych do školy asi dala, ale to z toho důvodu, že jakákoliv jiná volby by znamenala dojíždění
mimo město. Nemůžu po dítěti chtít, aby milovalo školu, když jsou na denním pořádku tresty za
kázeň ve třídě - zákaz pohybu o přestávkách, zákaz Tv a na místo toho hodina matematiky aj. Část
výuky doháníme doma, doučujeme, procvičujeme - často není látka dovysvětlená. Pokud bychom ze
školy obdrželi cvičení, domácí úkoly na důkladné procvičení a pochopení probíraného učiva, uvítali
bychom je. Látka v hodinách přírodovědy a vlastivědy je často zúžena na přepis učebnice do sešitu. V
tom nevidím žádný růst kvality výuky školy. Z hodin anglického jazyka s pí Mgr. Kaňkovskou děti sice
chodí spokojené, ale po 4 letech výuky nedají dohromady kloudnou větu. O znalosti základní
gramatiky nemluvě. V posledních dnech se nástupem
Mgr. Kulíka úroveň změnila...děti jsou překvapeny, že se musí učit, ale učí se a vidí posun. Nemyslím
si, že škola je jen o zábavě a o tom, že má dítě do ní chodit rádo a odcházet s čistou hlavou. Škola je
o tom, že má dítě získat znalosti, dokázat je využít v praxi a po základní škole být schopno bez dalších
draze placených doučování jazyků či matematiky udělat příjímací zkoušky na střední školu. Na
střední škole by pak mělo být ušetřeno pocitu, že něco nedostatečně umí ze ZŠ a musí to dohánět....
Co se škole nedá upřít, je příjemné prostředí a celková vybavenosti školy. A snaha - o zlepšování a
modernizaci.
Místo bydliště
Škola je ve Zruči,nemusím s dítětem nikam dojíždět.
Jedná se o základní školu a tu většinou člověk neřeší. Tento dotazník považuji za přehnaný. Každý z
nás chodil do základní školy a nepamatuji se, že moji rodiče řešili, jak jsem spokojený (á) atd. Všichni
se dnes přehnaně ve všem vrtají.Myslím, že to není potřeba!
Povšech strankach mi škola vyhovuje.
Z důvodu dostupnosti této školy.
Protože je dobrá.
Škola je v místě bydliště
Je v místě bydliště
je v místě bydliště
Bydlime ve zruci
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Těžko ve Zruči hledat jinou základní školu, že. Styl výuky je závislý pouze a čistě na osobě
konkrétního učitele, u dvou dětí vidím zcela odlišný přístup učitele, způsob výkladu. Že se někdo
snaží změnit stereotypní chování vítáme, praktické dopady ale těžko takto zjednodušeně vysledovat,
těžko napsat, jak by výuka vypadala nyní, kdyby hvězdička nefungovala, zda by to bylo horší nebo
lepší. Za mě - je to výlučně v osobnosti učitele.
Jina skola tu neni
je to nejbližší škola v místě
je to v místě bydliště
Se ZŠ jsme spokojeni
Ano, ale spíše z důvodu že nemám jinou možnost volby pokud nechci dítě trápit dojížděním.
Místo bydliště
Místo bydliště
v blízkém okolí jiná základní škola není
nevím
nechci, aby dítě dojíždělo jinam
absoloval jsem ji sám
jsem spokojena
je to pro deti dobre ale moc ne visvetlive
Protože je to škola v místě jeho bydliště a je nelogické i nepraktické, pokud školu nepovažuji za
absolutně nevyhovující, dojíždět do jiného místa a oddělovat dítě od jeho kamarádů.
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Když jsem chodila do této školy, neměla jsem problém s tím, že bych něčemu nerozuměla, naše
znalosti byly na úrovni, "Zručáci" si vedli na středních školách výborně. Dnes musím děti doma
doučovat. Nejhorší je, že neznají podstatu věci. Když jim to "logicky" vysvětlím, pak už chápou.
Projekt škola s hvězdičkou nám rozhodně nic nedal. Spíše se negativně podepisuje na pedagogickém
personálu a posléze i na dětech (viz. personální změny v letošním školním roce). Rozhodně je
důležité, aby děti pochopily základy, od toho je to základní škola, na kterou budou navazovat dál.
Pokud má někdo snahu udělat z této školy, školu výběrovou, tak na úkor dětí a pedagogického
personálu. Jinak je to samozřejmě o přístupu jednotlivých učitelů. Ještě poznámka, když dojde ke
změně třídního učitele v posledním ročníku, měl by se chovat jako třídní učitel a nenechat děti v
nevědomosti. Samozřejmě, že i tato škola má perfektní pedagogy, ne jejichž výuku se děti těší.
Prosím nenechte i je odejít!
... protože se ve Zruči nad Sázavou jiná základní škola nenachází... - nemáme tedy na výběr ....
Má všestranný rozhled. Jen bych dětem prvního stupně dala žákovskou knížku, aby své známky
viděly fyzicky.
Dobrá spolupráce s vedením, učiteli, ochota pomáhat
Učinila, protože p.u.je otevřená dětem chytrým i méně chytrým. A děti po vyučování nacházejí
pohodu i v družině. Jsou tu kroužky, ze kterých si vybere určitě každé dítě.
Když nechci, aby mé dítě dojíždělo, nemám jinou možnost.
Škola, kam bych je ráda dala, je velmi obtížně dosažitelná. Z možných voleb bych tuto školu vybrala
znovu.
Má tam své kamarády,je to v místě bydliště a některé učitele dobře znám.
Má zde kamarády,je to v místě bydliště a některé vyučující dobře znám.
Jsou tu jeho kamarádi,škola je v místě bydliště a některé vyučující dobře znám.
dostupnost v místě bydliště
Nelíbí se mi přístup některých učitelů a příliš autokratické vedení ředitele školsy
není jiné volby
Škola má plno aktivit, a výuka je dobrá.
již do této školy chodily moje první děti
Dojíždění je pro malé děti problém.
Kvůli dojíždění, které pro malé děti představuje problém.
nemám špatnou zkušenost.
není jiná možnost
jiná tu ani není
jiná tu ani není
Škola je v místě bydliště
neumim vysvetlit
Ve Zruči lepší škola není...:-) Vždy záleží na individuálním přístupu učitele. Máme tři dobré a dvě
špatné zkušenosti. Určitě by bylo dobré mít individuálnější přístup k dětem a využívat jejich
individuální schopnosti a talent na úkor uniformity. Vím, že je to těžké, ale držím palce!
Kdyby tu existovala alternativní ZŠ, šlo by dítě tam. Ve třídách (zejm. 1.) je moc žáků, učitelky se jim
nestihnou věnovat individuálně. Dítě po několika letech neumí vyslovit běžná anglická slovíčka, o
hodinách AJ děti chodí na internet, aniž by to mělo souvislost s výukou (hrají hry). Samotnému dítěti
vadí hluk ve třídě, lépe se soustředí v prostředí s jasnými pravidly a klidem. Vadí nám, že si dítě
nemůžeme vyzvednout z družiny ve 14 hod. jako dříve, přitom jsou děti v učebně. Malé děti končí
vyučování většinou v 11´30, když mají rodiče možnost je vyzvednout, šly by rády domů.
Líbí se nám vybavení školy a práce některých pedagogů. Je dobře, že škola tento dotazník připravila,
a bylo by to dobré opakovat.
není řešena šikana a nevhodné chování některých žáků
Z vyučováním naší dcery Agáty jsme velice spokojení ,děkujeme moc paní učitelce Dvořakove .
Vádí nám hrubě a sprosté chovaní žaku ve škole ,děkuji Herych.
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Místo bydliště. Bezproblémová škola.
Nemám na výběr z důvodu dojíždění
skola mi vyhovuje
škola v místě bydliště,kvalifikovaní učitelé,dobrý přístup k dětem
Máme vynikající paní učitelku a na tom moc záleží.
máme to v místě bydliště
Rozhodla jsem se tak, protože je to nejblíže k našemu bydlišti.
JSEM S TOUTO ŠKOLOU SPOKOJENÁ A MOJE DÍTĚ TAKÉ
Neustále se měnící pedagogický sbor (odcházejí kvalifikovaní učitelé a přicházejí méně
kvalifikovaní)
Vzhledem k bydlišti se jiná škola nenabízí.
Je v místě bydliště
není jiná možnost
jina tu neni
vadí mi,že se na škole nezvoní!
škola podporující multikulti - někteří z vedení školy jsou podporovateli islámistů a neziskovek, tím
ničí původní hodnoty Evropských národů
Dobřy kandoři jsou pryč a stavajici raději bez komentaře .
Myslím si že se snaží učitelé spolupracovat s rodiči a jsou vstřícní. Snaží se mít trpělivost s dětmi .
Dostupnost od bydliště, nabídka kroužků ve škole
místo bydliště
místo bydliště
jediná škola v místě trvalého bydliště
dostupnost
Skvělá škola, výborní učitelé.
Jiná škola ve Zruči není.
Kvůli kroužkům
Krásná vybavená škola
Dobře tam učí, děti mají výsledky
Starší syn byl výborně připraven na střední školu, rozhodně bych tuto školu doporučil každému.

