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Atmosféra školy je pozitivní. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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O dění ve škole mám 
dostatek informací. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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Jsem spokojen(a) s 
výzdobou školních prostor. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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Jsem spokojen(a) s 
webovými stránkami školy. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

nevyjádřil se
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Jak často sledujete 
webové stránky školy? 

 2x týdně nebo vícekrát 1x týdně

1 až 3x za měsíc zřídka, vůbec
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Zařízení a vybavení školy jsou ve 
vyhovujícím stavu. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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Jsem spokojen(a) se 
stravou ve školní jídelně. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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Mám možnost dle potřeby 
konzultovat s učitelkami 

(ředitelkou) záležitosti týkající 
se mého dítěte. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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S učitelkou mého dítěte se vždy 
domluvíme a z výsledku mám 

dobrý pocit. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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S výchovně vzdělávací prací učitelek 
svého dítěte jsem spokojen(a). 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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Jsem spokojen(a) s kulturními 
programy a akcemi (besídky, dílny, 

vystoupení), které škola pořádá. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
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Jak jste spokojen(a) s kulturními 
programy a akcemi, které škola 

pořádá? 

je jich akorát mohlo by jich být méně

nevyjádřil se
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Jsem spokojen(a) s aktivitami mimo 
školu (výlety, exkurze, sportovní 

nebo kulturní akce), které škola pro 
děti pořádá. 

líbí se mi moc líbí se mi

mohly by být lepší nelíbí se mi
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12% 

38% 

Jak jste spokojen(a) s 
aktivitami mimo školu, 

které škola pořádá? 

je jich akorát mohlo by jich být více

nevyjádřil se
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Škola má pestrou nabídku 
činností a aktivit pro rozvoj 

dítěte. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím
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Při pobytu ve školce je 
moje dítě spokojeno. 

rozhodně souhlasím spíše souhlasím

spíše nesouhlasím

35% 

65% 

Účast rodičů na 
dotazníkovém šetření. 

účast neúčast



 Moc se nám líbilo, chtěli bychom pochválit: 

 přístup učitelek, jejich kreativita 

 Odpoledne s tatínky (DEN OTCŮ) 

 grafomotorické cvičení s dětmi 

 pěkný dárek (DEN MATEK) 

 taneční kroužek 

 besídky, masopustní průvod 

 výzdoba šatny je od všech dětí 

Nelíbilo se nám, chtěli bychom zlepšit: 

 že jsme dostali deku a polštář na vyprání bez 

předešlé domluvy. 


