Vážení rodiče,
přinášíme výsledky z ankety, která proběhla v měsíci listopadu. Výsledky jsou vyhodnocené
dohromady za celou organizaci (ZŠ i MŠ). Pod každou otázkou také naleznete konkrétní
vyjádření jednotlivých respondentů. Věty nebyly upravovány a jsou opsány doslovně.
Z mateřské školy se vrátilo celkem 15 dotazníků z počtu 19, ze základní školy se vrátilo 10
dotazníků z celkového počtu 16.
Děkujeme za spolupráci a Vaše názory. Anketa nám pomohla v ujasnění si cílů pro další školní
období. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, návrhy či pochvaly, rádi je uvítáme i nadále
během roku.
Pracovnice ZŠ a MŠ Hartvíkovice
1. Do školy, školky a školní družiny chodí moje dítě rádo.
ANO 24

NE 1

NEMOHU POSOUDIT

2. Upravili byste provozní dobu MŠ (ŠD)? Uveďte konkrétní čas od – do.
ANO 7






NE 8

NETÝKÁ SE MÉHO DÍTĚTĚ 6

Od 6.00 do 16.15
Od 6.00 do 16.15
Do 16.00
Alespoň do 16.00
Alespoň do 16.00

3. Má podle Vás škola a školka dostatek mimoškolních aktivit (divadla, kina, výlety …)? V
případě, že zvolíte NE, uveďte konkrétní návrhy pro zlepšení.
ANO 24

NE

Nevyplněno 1

Navrhuji: Ano, ale navrhuji více divadelních představení, pohádek a cirkus.

4. Sledujete nástěnky a webové stránky školy a školky?
ANO 24




NE

Ano, částečně
Sleduji, akorát jsou takové strohé, mohly by se trochu vylepšit. Nic tam pomale není.
Navrhujeme dát heslo do fotogalerie

5. Jste spokojeni se stravováním?
ANO 21









NE

NEMOHU POSOUDIT 4

Jak kdy, někdy se to prý nedá jíst.
Jsem spokojena se zdravým způsobem stravování.
Jsem spokojena s dostatkem ovoce, zeleniny a pestrostí. Navrhuji pochvalu v jídelně i
v kuchyni.
Jsem spokojena s dostatkem ovoce a zeleniny a pestrou skladbou. Navrhuji pochvalu
v jídelně a v kuchyni.
Jsem spokojena s dostatkem ovoce, zeleniny a pestrostí. Navrhuji pochvalu v jídelně a
v kuchyni.
Ale spíš si myslím, že holkám šmakuje. Naučili se jíst rozmanitější pomazánky
(alespoň ochutnat).
Jsem spokojena se zdravou variantou připravovaných jídel.
Jsem spokojen se zdravým způsobem stravování.

6. Vyhovuje mi nabídka kroužků.
ANO 17

NE

NEMOHU POSOUDIT 7

Nevyplněno 1

Navrhuji :








anglický jazyk
větší zaměření na dramatickou a taneční oblast
keramika
pracovní činnosti
lesní školka
pobyt a čas strávený v přírodě a pozorování přírody
předškoláci hra na flétnu

7. Zúčastňujete se rádi společenských akcí pořádaných školou (vánoční vystoupení,
besídky pro maminky, karneval, zahradní slavnost ….)?
ANO 25



NE

Škoda, že se letos neopakovalo vykrajování dýní.
Preferujeme neformálnější setkávání obecně. Do budoucna spíše vybočovat z modelu
„jeden břeh škola, druhý břeh rodiče“. Rovnocennost a partnerství.

8. Chtěl/a bych ve škole, školce nebo školní družině něco změnit (uveďte konkrétně):
Nevyplněno 9


Ne 5

Empatie, komunikace, tolerance.












Empatie, komunikace.
Komunikace, přístup.
Novější vybavení v družině.
Novější vybavení v družině.
Novější vybavení v družině.
Větší důslednost při kontrole oblékání dětí na vycházky v zimním období (šály, čepice,
zapnuté bundy…).
Možná bychom ocenili možnost jednou za čas aspoň na část dopoledne přijít do
školky spolu s holkama, aby měly možnost nám ukázat, jak vypadá velká část jejich „
světa “.
Výměna paní ředitelky.
Ráda bych aby dětem ve školce/škole byl dětem umožněn pohyb v maximální míře,
pohyb jako nejpřirozenější potřeba, neomezovat ho jen na přestávky a aktivity
k tomu určené. Podporovat pohyb sportem, tancem, volným pohybem i při výuce.
Podpořila bych i finančně nákup montessori pomůcek a to jak pro předškoláky, tak
školáky. Líbila by se mi podpora dětí ve smyslu – vyzkoušej, poznej, popiš. Podpora
znalostí, souvislostí, namísto jednotlivostí.

9. Vyhovují Vám doplňkové aktivity – plavání a solná jeskyně? V případě, že zvolíte
možnost NE, navrhněte jiné.
ANO 19


NE

Nevyplněno 6

Pěkné

10. Máte zájem o častější rodičovské schůzky?
ANO 4 kolikrát do roka: 2x


NE 17

Nevyplněno 4

Ano, 2x za rok. Spíš ale o individuální konzultační odpoledne-zpětná vazba na
fungování dítěte ve školce. Co se daří, v čem přidat, sladit přístup, více se vzájemně
poznat…

ŠD
11. Vyhovuje Vám letošní způsob placení kroužku vaření?
ANO 8

NE 3

Nevyplněno 8

12. Uvítali byste spíše vybírání větší částky na vaření na začátku školního roku?
ANO 3


NE 6

ZŠ Nevyplněno 3

I pro učitelku si myslím, že by to bylo lepší.

13. Je množství domácích úkolů dle Vašeho názoru přiměřené?
ANO 13

NE 1

Navrhuji:

14. Učivo považuji za (podtrhněte):
velmi náročné

náročné 1

přiměřeně náročné 13

lehké

15. Přípravou do školy stráví moje dítě denně v průměru:






0,5 hodin - 3
1 hodinu - 4
1-2 hodiny - 1
30-40 minut - 2
2 hodiny - 1

16. Nejvíce mému dítěti zabere příprava do předmětu:





Anglický jazyk - 3
Český jazyk - 8
Matematika - 2
Český jazyk psaní - 1

Místo pro Vaše pochvaly, připomínky, názory:












Jsem velice spokojená s přípravou nachystání úkolů od paní učitelky Bartůňkové.
Velmi pěkné, děkuji.
Zlepšit komunikace učitel x rodič a stejně tak i přístup, více naslouchat.
Děkujeme…a nenechte se ovlivnit a otrávit zbytečnými řečmi a pomluvami některých
rodičů a lidí ze vsi.
Poděkování všem zaměstnancům MŠ a ZŠ.
Poděkování všem zaměstnancům MŠ a ZŠ.
Do školky chodíme moc rádi. Děkujeme za krásné, barevné, milé, pohodové
prostředí, úžasné paní učitelky a vždycky vstřícný přístup.
Velmi dobrý přístup, trpělivost, komunikace.
Pochvala pro paní učitelky a paní asistentku. Podnětné prostředí pro rozvoj dětí,
zajímavé aktivity. Děti se těší, děkujeme.
Jste skvělý, se se s vámi mluvit, děkuji.
Děkujeme všem třem učitelkám MŠ za individuální přístup, ochotu a vstřícnost.
Holky chodí ze školky šťastné, to je nejlepší vodítko pro mé hodnocení.







Velmi si cením „chvilek mezi dveřmi“ - krásně funguje z vaší strany domluva, vnímám
od vás ochotu „ udělat to tak, aby každé děcko bylo spokojené a chodilo rádo“.
Holky milují vyrábění, vidím, že umí nové písničky, básničky.
Obecně bych v jakékoliv mateřince ocenila programy primární prevence (př. Střed
Třebíč), práci na atmosféře a klimatu školky.
Ve výchově a vzdělávání mých dětí bych ocenila metody respektujících přístupů (př.
Kurz www.respektovani.com)
Celkově jsme s MŠ spokojeni a tento náš názor se snažíme šířit po Hartvíkovicích.
Děláte záslužnou práci.

