
ZŠ a MŠ Borek 

MAPA ŠKOLY 2018/2019 (složka ZŠ) 

 
Vážení rodiče,  

prosíme Vás o vyplnění dotazníku mapujícího Vaši spokojenost (či nespokojenost) s naší školou 
ve školním roce 2018/2019. 
 
Dotazník stačí přinést do školy po prázdninách (žákem), takže nemusíte chvátat, máte na to celé 
léto.  
Můžete ho ale rovněž poslat v el. podobě (najdete ho ke stažení v sekci „Informace a formuláře“) 
nebo naskenovat ten, který Vám žák přinesl domů, a to na email: reditel@zsborek.cz 
 
Dotazník mohou vyplnit i rodiče odcházejících žáků 5. třídy, pokud chtějí, budeme rádi. Zde bude 
asi vhodnější poslat emailem nebo po mladším sourozenci. 
 
Pokyny: 

• Kde je tabulka, tam vpravo zaškrtáváte vhodné varianty (může jich být i více). 
• Kde je text a tečky …… tam známkujete jako ve škole 1 – 5 (1 - nejlepší, 5 - nejhorší). 

 

A. Spokojenost se školou 

1. Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy? Označte všechny pro Vás 
důležité faktory. 

Neměli jsme jinou volbu, volbu školy jsme neřešili  

Pověst školy, doporučení jiných rodičů  

Úspěšnost při přechodu na vyšší stupeň školy  

Vzdálenost od místa bydliště  

Kvalita výuky  

Nabídka mimoškolních a volnočasových aktivit (zájmové kroužky atd.)  

Zaměření a charakter školy  

Vlastní zkušenosti se školou ( např. sourozenec)  

Doporučení od jiné osoby  

Ředitel  

Pedagogický sbor  

Dojem z návštěvy školy  

Prezentace školy  

Oznámkujte nás jako ve škole :     známka: 

2. Jste spokojeni, jak je vaše škola řízena ?     ………. 

3. Jste spokojeni s komunikací s vedením školy?               ……….  

4. Jste spokojeni s kvalitou pedagogů na škole?                            ……….  
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5. Jste spokojeni s komunikací s pedagogy ?                                        ……….    

6. Jste spokojeni s úrovní výuky na škole ?                                        ……….    

7. Jste spokojeni s činností školní družiny?                                        ……….    

8. Jste spokojeni s nabídkou zájmových kroužků ?                                    ……….    

B.  Výuka, vzdělávání, ostatní činnosti školy 

9.   Jak hodnotíte celkově kvalitu výuky a vzdělávání na škole?  Oznámkujte nás jako ve škole :…… 

10. Faktory a jevy 

Vyskytuje se na naší škole některý z těchto negativních jevů ?     Označte všechny pro Vás důležité   
faktory.  
Neochota nebo nezájem pedagogů o děti  

Příliš nestandartních forem výuky (projekty, exkurze, výlety, akce a pořady...ap.)  

Málo nestandartních forem výuky  

Příliš výuky formou výkladu s minimálním zapojením dětí  

Příliš náročné učivo  

Přetěžování dětí a „biflování“ zbytečných dat  

Stres a strach z pedagoga  

Šikana, špatné vztahy mezi dětmi  

Nevhodné hodnocení a klasifikace  

Nevyváženost pedagogického sboru  

Celkově problematická kázeň na škole  

Špatná materiální vybavenost školy  

Vyskytuje se na naší škole některý z těchto pozitivních jevů ? Označte všechny pro Vás důležité   
faktory. 
Zajímavé formy učení, činnostní učení apod.  

Ochota a zájem pedagogů o děti  

Sehraný a vyvážený pedagogický sbor  

Dobrá spolupráce ředitele s pedagogickým sborem  

Dobrá spolupráce učitelek a rodičů  



Dobrá spolupráce ředitele a rodičů  

Snaha školy o řešení výchovných problémů, šikany apod.  

Individuální práce s dětmi  

Zapojování asistenta pedagoga do výuky  

Snaha školy o zlepšování prostředí  

Snaha o získávání projektů a grantů podporujících výuku a kvalitu školy  

Snaha školy o kvalitní vybavenost pomůckami  

C. Atmosféra, klima školy 

11. Vyskytuje se na naší škole některý z těchto pozitivních jevů? Označte všechny pro Vás důležité 
faktory.  
Klidná, rodinná atmosféra  

Podnětné, motivující vzdělávací prostředí  

Nestresující prostředí  

Výchova ke kamarádství a spolupráci  

Spolupráce jednotlivých učitelek  

Spolupráce s rodinou  

Vztah pedagogů k dětem  

Vizuální prostředí školy  

Spolupráce žáků jednotlivých ročníků při vzdělávání (projekty, akce apod.)  

Kvalitní web školy   

Spolupráce škola – rodina (Oznámkujte nás jako ve škole)             známka: 

     12. Jste spokojeni s informovaností o dění ve škole?                        ………  

13. Jste spokojeni se spoluprací škola – rodina?                         ………   

 

 

 



14. Ve kterých oblastech života školy se máte zájem spolupodílet ?  Označte všechny pro vás 
důležité faktory. 
Spolupráce na stávající úrovni nám plně vyhovuje  

Cíle a směřování školy  

Řešení výchovných aspektů  

Realizace projektů, besed ap.  

Způsob a metody výuky  

Práce školní družiny  

Volnočasové a zájmové aktivity  

15. Máte jako rodiče možnost spolupracovat s vedením školy a pedagogy, podílet se na životě školy, 
řešit problémy? 

           

 

 

 

 

Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu J. 

Mgr. Radek Cvach 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek 
 


