Klima školy 2019
V průběhu března vyplnili žáci, rodiče i zaměstnanci školy online dotazníky, které se týkaly klimatu školy.
Podrobné výsledky si nyní můžete prohlédnout v elektronické podobě na webu školy.
Závěry se bude postupně zabývat vedení školy ve spolupráci se správní a školskou radou. V horizontu
květen/červen by proběhlo společné setkání rad, vedení školy a rodičů.
Během testování jsme řešili i problematiku, aby dotazník pro rodiče mohli vyplnit oba zákonní zástupci – mohou
mít různý pohled.
Krátký výňatek z výsledků dotazníků, podrobné zpracování k dispozici níže, odpovědi na volné otázky jsou
v samostatném souboru.
Klima školy žáci 2. - 4. ročník
Nejlépe hodnocené otázky
Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat.
Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá.
Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah.
Nejhůře hodnocené otázky
Ve školní jídelně se dobře naobědvám.
Ostatní otázky měly více jak %, technickou chybou tam byly zahrnuté volné otázky.
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Klima školy žáci 5. - 9. ročník
Nejlépe hodnocené otázky
Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat.
Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají.
Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a
další technikou.
Nejhůře hodnocené otázky
Domácí úkoly dostávám v takovém množství, abych měl(-a) dost času na své záliby
a odpočinek.
Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o úspěšné žáky
nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde.
Ve školní jídelně se dobře naobědvám.
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Rodiče
Nejlépe hodnocené otázky
Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se žáci mohou obrátit s žádostí o radu nebo
s osobním problémem.
Vážím si učitelů mého dítěte.
Jestliže se s učitelem na něčem ohledně mého dítěte domluvím, dohodu dodrží.
Nejhůře hodnocené otázky
Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity.
Byli byste ochotni se nějakým způsobem zapojit do organizace takového
týdenního/příměstského tábora?
Ve školní jídelně se děti dobře naobědvají.
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Klima školy zaměstnanci
Nejlépe hodnocené otázky
Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se žáci mohou obrátit s žádostí o radu nebo
s osobním problémem.
Když něčemu žáci při výuce nerozumí, mohou se přihlásit a zeptat.
Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální.
Nejhůře hodnocené otázky
Žáci si svých učitelů váží.
Domácí úkoly dostávají žáci v takovém množství, aby měli dost času na své záliby a
odpočinek.
Škola je udržována čistá a v dobrém stavu.
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