Otevřené otázky - výpis odpovědí:
Klima školy žáci 2. - 4. ročník
Ve škole jsem nejvíce spokojený s ... (Ve škole se mi nejvíce líbí ...)
































všechno
s kamarády
to že tam mám kluka
jsem s kamarády
kamarádama
Jsem spokojená se vším
interaktivní tabule, kroužky, kamarádi
kamarádi, učivo, náš pan učitel
plavání, bruslení a další sporty. Paní učitelku.
Dobří učitelé.
protože mám zde kamarády, naučím se spoustu zajímavostí, dovedu vytvořit v kroužku pěkné výrobky
Svačinová přestávka, hudebka, výtvarka
že mám hodnou paní učitelku, že o přestávce si zajdu na chodbu a čtu si knížku, že mám kamarádku ve
3. třídě,
Kamarádi, že známé testy dopředu.
s kamarády.
Kamarádi
vyučování
prvouka, hraní v družině
Kamaradi, cislovky, ucitele, skola
Spokojený jsem nejvíc s paní učitelkou a se spolužáky.
Nejvíce se mi líbí lego, mohu se potkavat s kamarády, dozvídám se nové věci.
Že si můžem nosit do školy hračky
Výtvarná výchova a hudební výchova
Paní učitelka
postavením lavic, stavebnice
čtení, výtvarka, keramika, družina, zábava:-)
PRVOUKA, SLAVNOSTI, MASOPUST, DEN POKUSŮ
nevím
zahrada
procházky či projížďky na kole
Matematika a výtvarka a přestávky a tělocvik

Jako největší problém ve škole vidím (Ve škole jsem nespokojený s ... Ve škole mi nejvíce chybí ...)


Jako největší problém vidím, že škola začíná v 8 hodin.







vlastní tělocvična, abychom nemuseli docházet na pátý květen.
kluci se k nám holkám nechovají hezky
matika
přestávky
zlobení












Jsem hodně nespokojený s obědy, nejsou dobré
Obědy
obědy
Dobré obědy
jídelna
obědy
někdy s obědem nejsem spokojený
Nechutná mi ve školní jídelně.
dobrá jídelna
Žvýkačky nalepené na stolech v jídelně



Nic 5x



Nevím 4 x








více ovocných svačinek,
Chybí mladší bratr
Chtěl bych lepší tělocvik
prvouku a diktát, jsem nespokojený s množstvím úkolů, interaktivní tabuli
Jsem nespokojená se vztahy se dvěma spolužačkami. ve škole mi nejvíc chybí kamarádi.
můj králík a rodiče, pohyb

Klima školy žáci 5. - 9. ročník
Je něco, co byste chtěli ve škole změnit, co vám chybí (a je to reálné – uskutečnitelné)?







ne 3x
asi ne
asi není 3x
není
Nic my nechybí.Je to tu dobré :D
NE NENÍ NIC CO BYCH ZMĚNILA.









Možnost zvýšení lavic. Jsou už zvýšené nadoraz. 5. ročník.
Častější samostatnou práci. Větší praxi v angličtině.
přístup některých učitelů
kontrola pracovních listů
méně úkolů
Aby učitelé pravidelně přidávali testy, úkoly a pod. a psali tam všechno. Aby jsme psali jenom malé testy.
Aby jsme v jeden den nepsali více než dva velké testy. Když jsou malé, tak by mohly být i tři.

 větší respekt ve třídě, ohleduplnost




















asi ne ...Tahle škola je bezvadná , jen máme strašně málo výletů ani jeden za měsíc ...
Změna jídla v jídelně. Více výletů.
více výletů
psi do škol, třídní výlety a lepší obědy
změna jídel v jídelně, delší přestávky
výlety, lepší obědy,
dobré jídlo
tělocvična a jídelna
jídelna tělocvična
Lepší jídlo v jídelně
Taky a by v jídelně vařili lepší a zdravější obědy.
jídelnu
aby tu lépe vařili v jídelně, ale jinak bych tu nic nezměnila.
oběd
lepší obědy a to je všechno
Lepší obědy, taky rychlejší pc ve třídách nu i kebab bych si dal
lepší obědy ve školní jídelně, nižší školné
nižší školné
snížit školné

 Rozdělit TV na 6. a 7. třídu a zvlášť 8. a 9. třídu.
 v tělocviku více gymnastiky
 Více zábavnějších tělocviků (fotbal, basket, posilování)
 hodinová obědová přestávka a můžeme jít kam chceme ale do hodiny to musíme stihnout.
 chtěl bych, když je hezky se učit venku.
 VÍCE DESKOVÍCH HER VE TŘÍDÁCH
 skříňky s dvouma poličkama
 hodinu hraní na počítačích
 Lepší počítače do učeben

 VÝLET DO OSVĚTIMI, RYCHLÉ POČÍTAČE !!
 něco pohodlného na sezení a prosím, aby na školních záchodech nebyli brouci, škvoři,...... více aktivit ve
skupinách
 Dát do naší třídy něco na odpočinek - vak, křeslo, ale aby to spolužáci nezničili.
 Chceme v každé třídě něco, na čem můžeme odpočívat o přestávkách například pohovky
 chtěla bych ve škole, aby tu byly třeba sedací pytle, nebo sedací balony a vaky, prostě více odpočívadel.
 aby nebyli brouci na záchodech
 brouci na záchodech, na záchodech občas nebývá dlouhodobě toaletní papír
 CHCI ABY NA ŠKOLNÍCH ZÁCHODECH NEBYLI BROUCI, KTEŘÍ BY MOHLI BÝT PRO NĚKTERÉ
ZNEPOKOJUJÍCÍ. POŘIĎTE DERATIZÁTORA. SILNĚ DOPORUČUJU.
Klima školy žáci 5. - 9. ročník
Čeho si na škole ceníte nejvíce?
























dobrých a hodných učitelů
přístupu učitelů k žákům
nejvíce si cením vztahy mezi učiteli
Přístup učitelů, dobré vztahy mezi učiteli a žáky, prostředí.
Cením si volnosti, upřímnosti a energie učitelů.
Učitelského sboru, kolektivu, dobrých vztahů na celé škole.
přístupu učitelů
toho, že od většiny učitelů mám podporu i v jiných, než školních činnostech, např. jsem měla od většiny z nich
velkou podporu před talentovými zkouškami.
chování učitelů k žákům, postup vysvětlení učiva, hodnocení testů,
komunikace učitelů se žáky
že tu máme hodné učitele
učitelů
Učení a přístup
přístupu učitelů k dětem
hodní učitelé
přístupu většiny učitelů
Učitelé jsou skvělí, dá se s nimi dobře komunikovat a vysvětlují věci srozumitelně.
Učitelů a jejich přístupu
s naším ucitelem je sranda...
málo domácích úkolů a hodní učitelé.
dobrých přátel a učitelů.
dobrého kolektivu a snahy učitelů.
kamarádu a toho co nás učitele naučí

















máme mezi sebou dobrý kolektiv, protože je nás málo a jsme soukromá škola
dobrý kolektiv
malý počet žáků ve třídě
kolektiv
všichni se k sobě chováme upřímně
spolužáků
asi toho že je nás ve třídě pouze 18 tím pádem se všichni známe.
kamošů
KAMARÁDŮ
společnost žáků
že se většinou dozvím něco nového a potkám se se spolužáky a kamarády.
že je tady dobře.
spolužáků, kamarádů, školních aktivit po škole
kroužky
Ovoce do škol, výlety, lyžáky, škola v přírodě

 Dostatečně dlouhé přestávky
 Jsem moc ráda, že se tu řeší problémy a že díky tomu i dobré organizaci je naše třída super. Učitelé vyučují
většinou velmi pestře a škola je velmi pěkná , takže ve vás samotné prostředí vyvolává pocit pohody .
 ZÁBAVNÉ VYUČOVÁNÍ
 Že učivo zkoušíme někdy i prakticky.

 Učení tolerance vůči dětem co mají nějaké dissy , postížené mentálně i fiyzicky, finančně z neúspěšných rodin etc.
+ umět s mentálně postiženými pracovat etc
 toho, že mě připraví na střední (snad) a pak pryč :)
 Že se neučíme jenom v lavicích. Učíme se i formou her např. na koberci. Většina učitelů jsou dobří- dobře nás
učivo naučí.
 výtvarky a tělocviku
 tělocviku, výtvárky,






Počítačové učebny
informatika
interaktivky
interaktivní tabele
geniální tabule v naší třídě (:






všeho
asi všeho
Nevím.....Moc toho není...
nevím.

RODIČE Je něco dalšího, co byste chtěli sdělit?
 Bylo by vhodné sypat školní dvůr při ledovce, než si tam někdo poláme kosti.
 Myslím, že jsou děti v angličtině přetížené.
 Děti jsou přetížené v angličtině.
 Neupřímnost vedení školy vůči rodičům. Bagatelizování problémů.
 Chybí mi upřímnost vedení školy. Vedení školy se vyhýbá řešení problémů s rodiči.
 Děkujeme za to, co pro naše děti a pro nás děláte.
 Vnímáme přetrvávající nedobré vztahy mezi spolužáky ze třídy.
 Častější a intenzivnější práce školního psychologa s kolektivem třídy.
 Celkově jsem se školou spokojená, a to především proto, že jsou v ní spokojeny naše děti. Chodí do školy rády,
vnímám, že jsou ve třídě dobrá parta a velmi si cením práce všech učitelů, kteří se podílejí na vzdělávání našich
dětí. Patří jim velké díky!
... ale myslim si, ze pravidla jednani ucitele k zakum a komunikace s rodici nemaji jednotna pravidla.
 Doporučuji "otevřené"/společné třídní schůzky všech rodičů, jednotlivé konzultace až následovně.
 1)Myslím si, že by jídelně prospěla změna jídelníčku (zdravější a chutnější jídla) 2)Možnost výběru německého
jazyka (španělština bohužel nemá návaznost na středních školách, výjimkou je pouze Gymnázium Rožnov).
 Moc děkujeme paní učitelce Teturové a paní asistentce Pavle Jalůvkové s jakým nadšením a pílí se věnují dětem
ve třídě. Děti jsou ve třídě moc spokojené a velmi dobře se jim s paní učitelkou a paní asistentkou spolupracuje.
Mockrát děkujeme.
 Vítek je spokojený, že si může do školy nosit hračky - na přestávky a do družiny. Jsem velice spokojená s tím, jak
pan učitel Sedlák vede svou třídu, je to úžasný učitel a na dětech to jde vidět. Děkujeme.:-)
 Velmi si vážím práce učitelů, je vidět elán, morální hodnoty, každý s učitelů je pro něco zapálený a toto dokáže
předat dál, děti jsou vedeny k morálním přátelským hodnotám, učí se komunikovat a společně řešit problémy. Jsem
moc ráda, že děti do ní chodí.
 Skvělí učitelé, skvělá škola, jsem moc vděčná za to, že ji mohou naše děti navštěvovat.
 Nelíbí se mi benevolentnost školy a učitelů k používání chytrých telefonů o přestávkách, a to zejména na 1.stupni.
Děti si o přestávkách neodpočinou, neuvolní, soustředí se na hraní her a naopak v hodinách se již soustředit
nedokážou a vyrušují třídu.
 Na otázku, zda vím, jaké internetové stránky dítě navštěvuje, nešlo neodpovědět. Dcera zatím sama přístup k
internetu nemá.
 Uvědomila jsem si, že jsem na spoustu otázek odpověděla nevím, neb skutečně nemám informace, abych se
mohla pořádně vyjádřit. Zároveň některé dotazy mne matou, nevím na co sezaměřit: př.vážím si učitele?tj.vážím si
člověka nebo jeho pedagogické schopnosti?
 Myslím, že škola jako taková je velmi dobře nastavena, má svou duši, která by měla zůstat taková jaká je. Myslím,
že kromě lepší komunikace s rodiči není důvod dělat velké změny, zejména co se způsobu vyučování týče. Jediné
co je opravdu strašné jsou obědy.

 Myslím si v žádném případě by už nemělo být další zvyšování žáků ve třídách. Obědy jsou opravdu velmi špatné.
Klima školy UČITELÉ
Co by mi nejvíce pomohlo při mé práci ve škole. Pište konkrétně (podpora vedení, spolupráce kolegů, věci
materiální, školení, vyřešení konkrétního problému....).
 Méně administrativy
 Zvládnutí/řešení "vyhoření" některých učitelů i oni sami za sebe...aby je práce více bavila, naplňovala, měli z ní
radost…
 Více možností se setkávat s kolegy, řešit aktuální záležitosti, miniporady.
 Fungující PC.
 Dobrý počítač, pořádná židle v kabinetě
 Materiální podpora.
 Opravy chodeb, tříd, kabinetů - vydrolené stěny, malba.
 Dostupnost pomůcek k výuce pro 1. i 2. stupeň, seznam dostupné literatury a pomůcek.
 Respekt všech rodičů k práci pedagogů. Někteří chtějí, aby se učitelé přizpůsobovali jejich způsobu výchovy, vidí
jen své dítě a jen svůj názor.
 Aby měli rodiče úctu k pedagogům.

