ANKETA PRO RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ ZŠ A MŠ HARTVÍKOVICE

Vážení rodiče, v rámci zkvalitňování vzdělávání v ZŠ a MŠ Hartvíkovice, bychom Vás rádi požádali o vyplnění
ankety. Anketa je anonymní, nemusíte se podepisovat. Vyplněnou anketu vhoďte do bedny na okně
v šatně MŠ nebo na okně v chodbě ZŠ do 30. 11. 2018.
Zhodnocení ankety naleznete v průběhu prosince na webových stránkách školy.
1. Do školy, školky a školní družiny chodí moje dítě rádo.
ANO
NE
NEMOHU POSOUDIT
2. Upravili byste provozní dobu MŠ (ŠD)? Uveďte konkrétní čas od – do.
ANO od …….. do ………..
NE
NETÝKÁ SE MÉHO DÍTĚTĚ
3. Má podle Vás škola a školka dostatek mimoškolních aktivit (divadla, kina, výlety …)?
V případě, že zvolíte NE uveďte konkrétní návrhy pro zlepšení.
ANO
Navrhuji:

NE

4. Sledujete nástěnky a webové stránky školy a školky?
ANO
NE
5. Jste spokojeni se stravováním?
ANO
NE

NEMOHU POSOUDIT

Jsem spokojen/a s :
Nejsem spokojen/a s:
Navrhuji:
6. Vyhovuje mi nabídka kroužků.
ANO
NE
Navrhuji :

NEMOHU POSOUDIT

7. Zúčastňujete se rádi společenských akcí pořádaných školou (vánoční vystoupení, besídky pro
maminky, karneval, zahradní slavnost ….)?
ANO
NE

8. Chtěl/a bych ve škole, školce nebo školní družině něco změnit (uveďte konkrétně):

MŠ
9. Vyhovují Vám doplňkové aktivity – plavání a solná jeskyně? V případě, že zvolíte možnost NE,
navrhněte jiné.
ANO

NE

Navrhuji:
10. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?
ANO

kolikrát do roka:

NE

ŠD
11. Vyhovuje Vám letošní způsob placení kroužku vaření?
ANO
NE
12. Uvítali byste spíše vybírání větší částky na vaření na začátku školního roku?
ANO
NE

ZŠ
13. Je množství domácích úkolů dle Vašeho názoru přiměřené?
ANO
NE
Navrhuji:

14. Učivo považuji za (podtrhněte):
velmi náročné

náročné

přiměřeně náročné

lehké

15. Přípravou do školy stráví moje dítě denně v průměru: ……………………. hodin
16. Nejvíce mému dítěti zabere příprava do předmětu: ………………………………………………………

Místo pro Vaše pochvaly, připomínky, názory:

Děkujeme za Vaší spolupráci

