
Anketa 2015 – vyhodnocení 
 
 
 Počet odevzdaných odpovědí na naši anketu je 196, což představuje přibližně 75 % 
všech rodičů (počítáme s tím, že rodiče odevzdali jednu anketu za více sourozenců). Tento fakt 
je pro nás radostný. Je vidět, že škola je pro rodiče důležitou součástí pro výchovu a vzdělání 
svých dětí a mají chuť se k tomuto tématu vyjádřit. U těch, kteří neodevzdali, předpokládáme, 
že jsou v podstatě spokojeni a nemají potřebu něco měnit. 
 
 
 
 
1. Která formulace nejlépe vyjadřuje Váš vztah ke škole v tomto školním roce: a) jste se 
školou spokojeni, b) většinou jste se školou spokojeni,  c) spokojenost a nespokojenost 
jsou zhruba vyrovnány, střídají se, d) jste se školou spíše nespokojeni, e) jste se školou 
nespokojeni 
 
a)     84 
b)   100 
c)     12 
d)      0 
e)      0 
  
 
Pokud převedeme písmena na známky ( a-1, b-2, c-3, d-4, e-5), škola dostala jako celek 
známku 1,6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Závěry:  
           Rodiče vyjádřili vysokou míru spokojenosti se školou. Počet odpovídajících, kteří 
vyjadřují převažující nebo bezvýhradnou spokojenost se školou je 94 %. Bylo odevzdáno 
celkem 196 vyplněných anket, což zastupuje přibližně 75% rodičů (předpokládáme, že rodiče 
odpovídali za více svých dětí v naší škole na jednom anketním lístku) 

Za toto hodnocení jsme velice rádi, ale na druhé straně jsme si vědomi objektivních 
nedostatků, na jejichž odstranění stále pracujeme. Škola je živý, stále se měnící organizmus         
a je jen velmi těžké být v každém okamžiku ve všech směrech bez nedostatků. Hodnocení 
školy rodiči je pro nás jedno z nejdůležitějších, a proto si jej velmi vážíme, včetně všech 
uvedených pozitiv či upozornění na nedostatky nebo nápady na zlepšení. Konkrétní připomínky 
uvádíme níže, včetně komentářů. 
 
 
2. Co můžete říci o škole kladného? Setkali jste se během školního roku s něčím, za co 
byste školu pochválili? 
 
Výčet všech poznámek by byl dlouhý, proto jsme stejné či podobné odpovědi zaznamenávali 
pokud možno jen jednou, některé poznámky se opakovaly i mnohokrát. 
 
 

• výborní učitelé, přátelské prostředí, moderní vybavení, kvalitní výuka (interaktivní 
tabule) 

• veškerá spokojenost  
• škola je vedena moderním způsobem, dobře nastavená pravidla, škola dobře 

komunikuje, organizovaní výměnných zájezdů, děti se cítí bezpečně 
•  škola funguje systémově, má dobře nastavená pravidla, komunikuje s rodiči, nabízí 

dětem zájezdy a jiné mimoškolní aktivity 
• děti se těší do školy 
• děti mají rády své třídní učitelky 
• velká spokojenost s atmosférou školy, organizací a vstřícností 
• nadprůměrná škola x nadprůměrné vzdělání  
• jasná pravidla, učitelé perfektní, skvělý ředitel  
• komunikace s rodiči, školní akce, bezpečnost školy a dětí 
• škola na velice dobré úrovni, připravuje děti do života, spoustu akcí pro děti 
• samá chvála 
• kvalitní učitelé, absence šikany, přiměřené nároky na žáky 
• jasný a srozumitelný přístup třídní učitelky 
• dobrá informovanost 
• Přehledné webové stránky, dobrý systém omlouvání  
• Velmi pozitivní informovanost o výsledcích a testech 
• Velmi přehledné webové stránky 
• Objednávkový systém školní jídelny + omluvenky elektronicky 
• Ředitelská volna 
• Krásné prostory, dobré zabezpečení materiální i personální, poměrně exaktní přístup ke 

vzdělání 
• Perfektní komunikace na webu 
 

 
 
 



• velmi kladný vztah některých učitelek k žákům 
• pochvala pí. Macelové, že vede web stránky, ohlašování úkolů  
• Poděkování, že zůstává uč. Macelová, je spravedlivá, děti motivuje 
• vstřícný přístup třídní učitelky Laudové 
• skvělí pedagogové - pí. Kustošová a Musilová  
• Aktivní přístup tř. učitelek – uč. Musilová 
• velmi dobrá spolupráce s třídní učitelkou Kustošovou – pochvala za nesmírnou 

obětavost a pečlivost 
• přístup pedagogů  
• Učitelský sbor 
• Velmi dobrá učitelka Oujířová, umí naučit a umí si poradit s kázní žáků 
• Příjemně překvapeni vstřícností a zájmem učitelů, když dítě mělo problém 
• Spokojenost s uč. Tomšíkovou 
• Komunikace se školou, přístup paní učitelky k dětem, rodičům, způsob její práce – 

systematičnost 
• Spokojenost s třídní schůzkou 
• Učitelky Vitoušová a Šindelářová - hezký vztah s dětmi, skupinové činnosti – projekty, 

pozitivní motivace dětí k práci ve škole, vedení k vlastní zodpovědnosti 
• přístup většiny pedagogů k výuce (Oujířová, Hejná) 
• Přístup třídní učitelky k žákům 
• vstřícnost učitelů k problémům  
• spolupráce s učiteli 
• zázemí, komunikace, výuka, kuchyně 
• Velmi dobrý přístup k žákům 
• Syn byl rušivým elementem a všichni se zachovali skvěle 
• Hezký vztah učitelů k dětem, snaha vycházet dětem vstříc, např. potřeba  dítěte při 

problémech v rodině  
• komunikace s rodiči, vynikající komunikace s třídním učitelem, důkladné řešení 

vzniklých problémů 
• slovní čtvrtletní sebehodnocení 
• dobrá komunikace, pozitivní přístup, zapojení do dění v obci 
• rychlá informovanost o problémech či lidech co obtěžují děti 
• Informování (u některých učitelů) o třídě prostřednictvím webových stránek  
• Kladné hodnocení učitelek, které dávají dětem možnost opravit si známku 
• Tř. uč. Macelová II,  Tomšíková 
• P. uč. Paletová  
• Komunikace mezi učiteli a rodiči, vše potřebné na webu ZŠ nebo webu uč. Macelové 
• Skvělí učitelé – Habešová, Klimtová, Hejná 
• Výborná komunikace s p. uč. Kráslovou v rámci primární prevence – PROFESIONÁL 

na svém místě 
• Spokojenost s uč. Laudovou, bohužel už nebude třídní 
• Spokojenost s učitelkami 1. stupně – profesně i lidsky 
• Skvělá elektronická komunikace se školou, konkrétně s uč. Vitoušovou 
• Dobrá spolupráce s učiteli 
• Vždy vyřízeno ke vzájemné spokojenosti 
• Zajímavá výuka, zveřejňování informací a týdenních plánů na internetu (proč jen 

v některých třídách) 
• kvalita výuky, hezké, čisté a moderní prostředí v zrekonstruované škole a její přístavbě  
• motivace k učení – zábavné projekty apod., projekty v rámci výuky 



• Projektové vedení výuky 
• Možnost výuky s rodilým mluvčím francouzštiny, angličtiny a němčiny 
• Velmi pozitivní hodnocení na rodilou mluvčí francouzštiny a celkově výuku jazyků 
• Druhý jazyk od 6. třídy 
• vzdělávací zájezdy do ciziny  
• výlety tříd, zájezd do Anglie 
• Rodilý mluvčí na Aj, zájezd do Anglie 
• obliba různých akcí, co škola pořádá, koncerty, divadla 
• pořádání Dobřichovická míle   
• báječné akce- Dobřichovická míle, Dobřichovické jaro, trhy apod. 
• akce na pomoc postiženým dětem 
• moderní přístup, plno akcí 
• pochvala mimoškolních aktivit, na kterých se škola podílí – karneval, Dobřichovická 

míle 
• kulturní akce  
• Noc s Andersenem, mimoškolní aktivity 
• Projekty typu Vánoční koledy, Hudební jaro 
• Koncert „Karneval zvířat“  
• Projekty, výlety, různé akce  
• Super akce Dobřichovická míle, super akce pro sblížení školy, sportu, dětí a rodičů 

s učiteli Výukový program školy, charitativní projekty, vedení dětí ke kultuře, 
seznamovaní dětí s ročními obdobími, lidovými zvyky 

• Mnoho zajímavých, užitečných projektů ( Noc s Andersenem, Dobřichovická míle, 
poznávací zájezdy….škola má dobré jméno 

• Lístky na hokej MS 
• sběr víček a papíru 
• V minulých letech olympiáda 
• Divadla (koncerty), škola přírodě (vycházky tj. aktivity, které obohacují ducha i tělo) 
• Motivace ve sběru, baterie, papír, víčka 
• Účast třídy na ŠvP  
• Koncert vážné hudby – i s oblečením 
• Den otevřených dveří 
• Aktivity družiny 
• Sportovní akce – závody 
• Aktivity typu lyžařské výcviky, výlety 
• Organizace Dobřichovická míle, Hudebního jara, Den otevřených dveří, sběr víček a 

papíru, bruslení, plavání, ŠVP, nová školní budova, dobré zabezpečení proti vstupu 
cizích osob, chutné a pestré obědy, zájezd do Alp, Anglie, snaha o zpestření školního 
života o spoustu akcí roku, školní olympiáda 

• Výlet do galerie, cykly v Rudolfinu 
• Krásné divadlo 
• Sběr papíru, akce školy – jarmark s výrobky dětí, zdravotní výchova – 1. pomoc 
• Akce pro děti – a vše co děti poučí, pobaví a zapojí 
• Projekty – Hudební jaro, soutěže Vv, Z 
• Spoustu výletů a akcí pro děti 
• Mimoškolní“ aktivity – recitační soutěž – Noc s Andersenem, Dobřichovická míle 
• Školní projekty 
• Výborné projekty – Vánoční zpívání, Dobřichovické hudební jaro, Dobřichovická míle 
• Sportovní akce  



• Mimoškolní akce a výlety ve třídě i v družině 
• Kulturní a sportovní akce – koncerty, divadlo, míle 
• Příjemné prostředí 
• čítárna, třídy 
• nový web, webové stránky na úrovni 
• krásná nová budova 2. stupně II, moderní zařízení a vybavení (i WC), učebny, šatny 
• Příjemné a upravené prostředí  
• Příjemné a estetické prostředí v nově přistavené budově 
• Rozšíření kapacity 
• Krásně zrenovovaná škola, velmi pěkné prostředí pro žáky 
• Příjemní prostředí pozitivně ovlivňuje atmosféru školy 
• Krásná budova 
• Nekrásnější škola v Evropě 
• Nové prostory 2. stupně a přístup zřizovatele 
• Krásná dobře zabezpečená škola 
• Družina 1.A – spoustu kreativních výrobků, děti zapojovaly hned po obědě do různých 
činností 

• Sociometrické šetření v 6. třídě 
• Dobře nastavený systém spolupráce s psycholožkou Doksanskou 
• seminář Mgr. Doksanské ve 4. třídách o šikaně a mezilidských vztazích 
• školní jídelna 
• Aktivity ve školní družině 
• Autobusové zastávky – boj proti šikaně, ochrana dětí před šikanou 
• Pěkné prostředí, pozitivní přístup, boj proti šikaně, podpora školní psycholožky 
• Pobyt o velké přestávce na zahradě  
• Akce s družinou – kouzelník, výlet za pokladem 
• jednotné a hromadné pořizování učebnic a pracovních sešitů 
• doprava na školy v přírodě (zavazadla) 
• Flexibilní přístup pořizování potřeb pro školní výuku 

 

3. Co vám na škole vadí? Setkali jste se během školního roku s něčím, co se vám nelíbilo? 

Děkujeme i za kritické připomínky, jejich řešením se škola bude nadále zkvalitňovat, což je 
určitě naším společným cílem. Pozorný čtenář tohoto vyhodnocení ankety si určitě všimne, že 
v mnoha případech se pohledy na stejnou věc různí, někteří ji chválí, druzí zase kritizují, 
neuvádíme kolikrát je tento jev chválen či kritizován, ale pozitivní odpovědi jednoznačně 
převažují. Je jasné, že každý člověk je jiný a tedy i pohled na stejnou věc může být tedy 
rozdílný. Nicméně se snažíme vyhovět všem. Všechny připomínky bereme vážně, budou 
zapracovány do plánu práce školy pro příští období a současně projednány se všemi, kteří za 
daný připomínkovaný jev zodpovídají. Rodiče uváděli i kritiku některých učitelů, není vhodné 
tato jména uvádět (většina kritizovaných byla současně i chválena), nicméně vše již bylo s nimi 
osobně projednáno. Vzhledem k anonymitě této ankety nejsme schopni z mnoha připomínek 
poznat, komu tato výtka patří, nicméně za vše je zodpovědný ředitel, proto by bylo dobré, 
pokud budete mít jakoukoliv výhradu ke škole, řešte ji přímo s ním a to hned, jak se problém 
objeví a nečekejte až na další anketu, jen tak můžeme pružně reagovat a případný nedostatek 
odstranit. 

Hodně stesků je na komunikaci a informovanost. Od letošního školního roku jsme v tomto 
udělali velký krok kupředu prostřednictvím elektronické ŽK, kde rodiče najdou veškeré 



aktuální informace. Informace jsou taktéž na webových stránkách a v článcích místního tisku. 
Ve škole jsme vytvořili funkci PR, dotyčný člověk (J. Babicová) má pak na starosti úplnost a 
aktuálnost webových stránek a informovanost veřejnosti v místním tisku. Učitelé jsou vedeni 
k založení třídních webových stránek. 

Letos jsme přistoupili ke vzdělávání učitelů formou mentoringu a koučingu, což by mělo vést 
k postupnému zkvalitňování vzdělávání žáků v Dobřichovicích. Hlasy po větším počtu kroužků 
po vyučování bychom rádi vyslyšeli, ale nabídka všech kroužků a kurzů v místě je tak široká, 
že nabídka převyšuje poptávku a mnoho kroužků se pak neotevře pro malý zájem. Nejvíce 
kritiky bylo na školní jídelnu, ke kritice se vyjádřila vedoucí školní jídelny (viz níže). Školní 
jídelna je asi v současnosti největším problémem školy, jídelna včetně kuchyně je malá a na 
současný počet dětí již nestačí. S vedením města je již domluvena rekonstrukce a rozšíření 
prostor školní jídelny i kuchyně. Realizace by měla, doufejme, proběhnout už v příštím 
kalendářním roce.  

Reakce školy je vyznačena modře. 

• u mladší dcery obtížná komunikace s tř.uč., nepochopení, neinformovanost, - zlepšení 
během 2 pololetí 

• nejsou webové stránky všech tříd – problematické dodělávky v případě nemoci - učitelé 
vedeni k založení třídních webových stránek; očekáváme výrazné usnadnění 
komunikace prostřednictvím eŽK, webové stránky jsou užitečné zejména pro třídy 
nižšího stupně, pro starší děti je atraktivnější pružnější způsoby předávání informací - 
eŽK  

• složité získání úkolů během nemoci dítěte, když rodiče pracují – vždy je možné 
kontaktovat učitele mailem; očekáváme také výrazné usnadnění prostřednictvím eŽK  

• na poslední tř. schůzce se nedozvíme, kdo bude učit děti příští rok – pokud je to známo, 
tak to sdělujeme, třídní schůzky jsou v dubnu, tedy 4 měsíce před začátkem školního 
roku 

• chybí kontakt s vedením školy např. v rámci Dne otevřených dveří – děkujeme za 
postřeh, na zlepšení budeme pracovat 

• malá prezentace školy – na čem zrovna škola pracuje – na čem škola pracuje je 
prezentováno vždy na webových stránkách, často i v článcích v Informačních listech a 
nyní i v eŽK, postupně dochází ke zlepšení vzhledem ke zvolení jednoho pedagoga a 
jednoho člena Rady Dobřichovic coby PR (styk s veřejností) 

• minimální zapojení rodičů do školních aktivit - děkujeme za postřeh, na zlepšení 
budeme pracovat a za jakoukoli aktivitu ze strany rodičů budeme velmi rádi (v tuto 
chvíli například grant na doprovázení dětí – odkaz najdete v úvodu příspěvku)  

• omezená nabídka kroužků - souvisí s rozšiřující se nabídkou okolních center, celková 
nabídka volnočasových aktivit v Dobřichovicích a okolí převažuje nad poptávkou 

• z venkovského typu je to škola městská, mnoho dětí, anonymita 
• hlásková metoda ve čtení – většinový názor je pozitivní k této metodě výuky čtení. 

Jedná se o metodu přirozenou vývoji dítěte, neboť děti, které se naučí samy číst, 
postupují obdobným způsobem. 

• dávat dětem více projektů, klást důraz na samostatnou práci – z našeho pohledu většina 
učitelů projekty a samostatnou práci do výuky zapojuje 

• při přípravě na přijímací zkoušky na střední školu zjištěno, že znalosti matematiky jsou 
velmi špatné i přes dobré známky ve škole – poznámka neobsahuje dostatek podkladů 
ke komentáři 

• na 2. stupni způsob tvorby referátů – používat často jen kopírování - poznámka 
neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři 



 

• informovanost o obsahu testů, resp. chyb – známka - poznámka neobsahuje dostatek 
podkladů ke komentáři 

• rozdíly v hodnocení dětí, např. přísnost v hodnocení konkrétního předmětu, při kterém 
děti podávají shodné výkony - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři 

• při testování se trvá na formulaci z učebnic - poznámka neobsahuje dostatek podkladů 
ke komentáři  

• malé nároky na nadané žáky - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• nepodpora víceletých gymnázií - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• snižující se atraktivita výletů nahrazující školy v přírodě – ne každému učiteli dovoluje 

osobní situace jet na služební cestu, toto nelze nařídit  
• možnost parkování kol na zabezpečeném místě v areálu školy – bylo napraveno, na 1. 

st. jsou stojany v areálu zahrady 
• zamykání dveří v 7,55 – mělo by být na obou školách stejné – začátky vyučování jsou 

rozdílné, proto i rozdílný čas zamykání, vycházíme tím vstříc rodičům, kteří mají děti 
na 1. a zároveň 2. stupni 

• zda by si děti mohly nechávat učební pomůcky ve škole – po domluvě s třídním 
učitelem lze, jde o to, co je myšleno učební pomůckou - děti by se měly systematicky 
připravovat na vyučování a to bez učebnic lze těžko 

• velký počet dětí ve třídě – financování školství nutí školy ke třídám s velkým počtem 
dětí 

• srazy na nádraží v 8,00 – komplikace pro rodiče – učitelé by měli odvádět děti ze školy 
– souhlasíme a děkujeme za konstruktivní připomínku 

• málo se topí, dětem je zima – teplota v učebnách splňuje hygienické normy  
• přecházení žáků 2. stupně do jídelny přes velmi frekventovanou silnici – v září jsou 

všichni žáci, kteří jsou nově na 2. stupni doprovázeny pí. učitelkami do jídelny. Učíme 
je chodit méně frekventovanou cestou 

• komplikovaný přístup do školy během vyučování – s ohledem na bezpečnost dětí nelze 
jinak 

• okolí školy není monitorováno kamerami – toto není v kompetenci školy 
• nacvičovaná vystoupení jsou jen pro ostatní třídy, ne pro rodiče – na toto se v budoucnu 

určitě zaměříme 
• špatná spolupráce se ZUŠ, dříve rozvrhy na sebe navazovaly – spíše dotaz na ZUŠ, pí. 
ředitelka ZUŠky byla na konci srpna kontaktována zástupkyní a spolu rozvrh 
konzultovaly 

• velké přestávky trávené na zahradě v zimě nebo po dešti – pohyb na čerstvém vzduchu 
dětem jedině prospěje  

• přes opakované urgence nelze zajistit vhodné podmínky pro kurz sebeobrany – škola 
zajišťuje podmínky pro výuku dle vzdělávacího programu, kurz sebeobrany v něm není 

• chybějící zvonky do tříd na 2. stupni – na 2. stupni jsou zvonky do kanceláře, ředitelny i 
sborovny. Nesetkali jsme se s tím, že by se do budovy někdo nedozvonil. 

• chybí zahrada – nelze změnit, není slyšet zvonění – zvonění má pouze informativní 
charakter, hodinu zahajuje i ukončuje učitel, v každé učebně jsou i hodiny, nepříliš 
bezpečná cesta – nelze změnit 

• neprofesionální třídní fotografie – podnět předáme firmě realizující fotografování 
• školní zahrada  - denně dítě špinavé – děti mají možnost si brát náhradní oblečení a na 

zahradu se převlékat 



• učitel nedoprovodí děti na oběd, ředitel to nechce – žádný pokyn tohoto znění nebyl 
vydán, naopak v září pí. učitelky na základě pokynu p. ředitele děti do jídelny doprovází 
a i čtvrťákům, kteří chodí do družiny, je nabídnuta možnost doprovodu 

• děti si nesmí brát svačinu na velkou přestávku - žádný pokyn tohoto znění nebyl vydán 
• sraz dětí na nádraží při výjezdu mimo školu, pokud navštěvuje ranní družinu – 

děkujeme za podnět, p. ředitel již vydal pokyn jak v takových případech postupovat  
• rekonvalescence po nemoci – nemůže do bazénu – musí zůstat doma, rodič povinen 

docházku omluvit – děti, které nemohou jít na plavání, mohou pracovat ve škole v jiné 
třídě, je to běžná praxe 

• vši – škola dělá v této věci maximum, bohužel rozšíření vší nedokáže ovlivnit; škola 
postupuje přesně dle doporučení hygienické stanice a předpisu MŠMT 

• známkování Vv, prac.činn. Hv – všechny předměty se známkují dle předem 
stanovených kritérií a vyhlášky MŠMT 

• chybí španělský jazyk ve skupině „další jazyk“ – vyučujeme tři další cizí jazyky (Fj, Nj, 
Rj) – škola nemá finanční podmínky pro výuku více jazyků, španělština je v nabídce 
kroužků 

• jednotvárný tělocvik – celý rok vybíjená - bude prošetřeno a v případě pravdivosti dojde 
k nápravě 

• malý důraz na memorování – násobilka, slovní zásoba v cizích jazycích – neexistence 
slovníčku – menší efektivita při zapamatování – děti se učí mj. i častým opakováním a 
hrou; dítě má vždy možnost si slovníček založit, jeho potřeba je individuální zakládají si  
portfolia, které nahrazují slovníčky i přehledy gramatiky 

• učebnice, které neuvedou fakta a žáci je hledají jinde – poznámka neuvádí konkrétní 
učenice, současný trend směřuje často k tomu, že se učí děti s informacemi pracovat – 
vyhledávat je z různých zdrojů, třídit je apod. 

• nízká úroveň Tv - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• zklamání dětí, že kvůli zlobivým dětem nemohou jet na ŠvP – zapojit psychologa na 

zharmonizování vztahů mezi žáky a mezi některými žáky a učiteli – se třídami pracuje 
jak metodik prevence patologických jevů, externí lektoři, i školní psycholog; bohužel 
chybí konkrétní označení třídy, takže přesnější komentář nelze uvést, letos se nám 
podařilo získat další finanční prostředky na školního psychologa, takže jeho činnost na 
škole bude rozšířena 

• písmo – pokračování v psacím písmu – děti začínají psacím písmem, postupně ve 
vyšších ročnících dochází k individualizaci psaného projevu, tzn. u některých dětí 
přetrvává psací písmo, u některých vázané hůlkové 

• nemožnost vybrat si Hejného matematiku – prvky Hejného matematiky paní učitelky 
používají, jako celek jej však nevyučujeme, 24.9.2015 proběhl seminář MA prof, 
Hejného pro všechny pí. uč. prvního stupně a matematiky 

• časté přesazování žáků ve třídě – je v kompetenci tř. uč., vede k lepšímu provázání 
kolektivu, děti se lépe poznávají mezi sebou, učí se spolupracovat s různými typy 
osobností 

• moderní výuka Aj – stažené tvary zájmen a sloves, více gramatiky - chybí konkrétní 
označení ročníku, takže přesnější komentář nelze uvést; v nižších ročnících je 
vyučována angličtina převáženě komunikační formou, převážně gramatické struktury 
totiž ještě neznají ani v českém jazyce 

• úplná absence výuky jazyka od 1. třídy – Aj od první třídy je organizován formou 
jazykových kurzů 

• vloni  - neměl by učitel zmiňovat prohřešky problémového žáka, kterého tak staví do 
ještě horší pozice ve škole poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  

• komunikace učitelů s žáky a informovanost rodičů na 1. stupni – eŽK + WEBové 
stránky tříd 



• jemnější přístup učitelů k nejmladším žákům - poznámka neobsahuje dostatek podkladů 
ke komentáři  

• více se s dětmi bavit o kamarádství, toleranci a šikaně – z našeho pohledu toto je 
běžnou součástí práce třídního učitele (ranní kruhy, třídnické hodiny, OSV, …), 
psychologa a preventisty (p. uč. Srpová) 

• 1. stupeň nemá jednotná kritéria, hodnocení neúměrně přísné – pracujeme na tom, 
kritéria budou zveřejněna na WEBu 

• velký důraz na známkování v 1. pol. 1. třídy – známky 4 a 5 by neměly být – mračivá 
razítka – souhlasíme, v prvním pololetí první třídy známky opravdu mají  motivační 
charakter, přesto však musíme respektovat klasifikační řád 

• dlouhé úkoly v písance 1. třídy - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• příliš mnoho akcí místo výuky – akce jsou jen jiná forma výuky, vždy je jimi plněn 

výstup školního vzdělávacího programu 
• děti jezdí málo do divadla a kulturní akce – viz. výše 
• Časté písemky dětí -  poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• Nezáživný způsob výuky přírodovědy a vlastivědy ve 4. třídě - poznámka neobsahuje 

dostatek podkladů ke komentáři  
• písmenková čtecí metoda - většinový názor je pozitivní k této metodě výuky čtení. 

Jedná se o metodu přirozenou vývoji dítěte, neboť děti, které se naučí samy číst, 
postupují obdobným způsobem. 

• chybí slovní hodnocení – slovní hodnocení vždy ve čtvrtletí, rodiče mohou požádat o 
slovní hodnocení, viz ŠVP ZŠ Dobřichovice 

• učitelé si neumí sjednat kázeň - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• sběr papíru a víček pouze v ranním čase – děkujeme za připomínku, pokusíme se najít 

jiné řešení 
• Dobřichovická míle – startování ve skupinách – děkujeme za připomínku, pracujeme na 

zlepšení 
• malý kontakt rodičů se školou – škola nabízí kromě elektronického a telefonického 

kontaktu třídní schůzky, konzultační hodiny každý týden a po domluvě osobní schůzku 
dle možností zúčastněných 

• o zlomené ruce dcery z 1. hodiny se matka dozvěděla až odpoledne – s p. učitelkou bylo 
již projednáno a i ostatním učitelům bylo na pedagogické radě připomenuto, jak 
postupovat v případě úrazu 

• přístup některých učitelů - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• nedostatečná komunikace rodičů budoucích prvňáčků – na webu chyběly informace o 

seznamu věcí a kdo je bude učit - děkujeme za podnět, budeme se snažit napravit  
• přístup učitele při vážení a odběru víček – křik – omlouváme se, při sběru může dojít i 

k vypjatým situacím, s p. učitelkou bylo již probráno 
• špatná komunikace při řešení bezpečnosti dětí při cestě do a ze školy – 1. stupeň, - 

poznámka není dostatečně konkrétní, ale všechny děti jsou o BOZP poučeny, funguje 
ranní družina, organizujeme převody mezi 2. a 1. stupněm 

• přístup některých učitelů při používání sms nebo emailu – nelze vyzvednout úkoly 
v pracovní době - eŽK vyřešila, tam jsou DÚ napsány 

• nemožnost odpoledne vyzvednout zapomenutý sešit – škola je otevřená do 19. hodiny 
• vztahy se spolužáky - poznámka neobsahuje dostatek podkladů ke komentáři  
• někdy se neřeší hrubé chování mezi žáky – poznámka neobsahuje dostatek podkladů, 

pokud toto nastane, budeme rádi za konkrétní podnět 
• šikana u staršího dítěte – v případě zjištění, prosím, okamžitě kontaktujte třídního 

učitele, preventistu (p. uč. Srpová), školního psychologa (Mgr. Jana Pelinka 
Doksanská),  případně vedení školy. Pro děti je ve škole k dispozici i schránka důvěry.  



• „psychologická mapa„ třídy – kdo s kým kamarádí – jen se tahají rozumy z dětí v rámci 
„psychologické práce“ – tato šetření se neprovádí plošně, ale pouze ve třídách, kde je 
třeba zjistit příčinu komplikovaných vztahů mezi dětmi a sociogram patří k standardním 
psychologickým metodám  

• jakou formou byla malým dětem představována šikana – poznámka není konkrétní 

 

Školní jídelna 
- kvalita surovin ve školní jídelně 
- nemožnost výběru ze dvou jídel 
- zhoršení jídla v jídelně  
- syn chodí do ZUŠ nenaobědván 
- děti chodí domů hladové, protože jim nechutná 
- nespokojenost s organizací času ve školní jídelně 
- nedostačující prostory jídelny, skladba jídelníčku 
- jídelna  - bez výběru z více jídel 
- malá jídelna, špatná strava  
- během 2 let zhoršení kvality jídel v ŠJ – občas zavedeny polotovary, v polévce místo 

nudlí a těstovin zavářka kapání 
 

 
Vyjádření vedoucí školní kuchyně p. Jany Sochacké 
 
Vážení a milí rodiče a žáci, 
ráda bych se vyjádřila jménem svým i kolektivem celé kuchyně k situaci ohledně stravování a 
na Vámi poukazované nedostatky.     
Skladbu jídelníčku dodržujeme v rámci nutričních hodnot doporučených ministerstvem školství 
a zdravotnictví, kdy jídelníček má být vyvážený a to znamená dodržovat tzv. spotřební koš – 
správný poměr a složení zdravé a vyvážené stravy (masa, ryb, ovoce, zeleniny, luštěnin, mléka 
a mléčných výrobků, tuků a cukru). V naší jídelně připravujeme jídla v konvektomatu, ze 
kterého zůstávají v potravinách zachovány vitamíny a živiny. Výběr z jednoho jídla 
považuji svým způsobem pro děti za zdravý. Děti si nevybírají a nejedí jednostrannou stravu 
a mají správný poměr vyvážené stravy. Každoročně absolvujeme školení, na kterém nám toto 
bylo řečeno. Jeden z dotazu rodičů byl, "proč do polévky dáváme "kapání"  místo  těstovin 
nebo nudlí?" Kapání je úplně stejné složení jako nudle a těstoviny, pouze se liší vzhledem. A 
my chceme, aby i v tomto směru byla pestrost. V dnešní době se bohužel všeobecně většina 
mládeže stravuje dosti nezdravě, navštěvují fast - foody, z kapesného si nakupují brambůrky, 
cukrovinky a jiné nezdravé laskominy a když přijdou do jídelny, už jíst nechtějí. To, že 
některým /opakuji některým/ dětem v naší jídelně nechutná,  víme, každý nejíme vše, ale máme 
dojem, že právě ty některé děti jsou nejspíš vybíravé, nejedí to či ono a možná si ani jídla 
neváží. Bývají ovlivňovány spolužáky, pospíchají a někdy, aniž by jídlo ochutnaly, jej odnesou 
k vyhození. Dokonce ovoce, zeleninu, jogurty atd., které se v kuchyni „ nevaří“, nejedí a 
vyhodí. Tady je vidět plýtvání potravinami. Také jsem si vyslechla, aniž bych chtěla, rozhovor 
rodiče se svým dítětem, kdy vlastně rodič dítěti vnucuje myšlenku „to ti odhlásím, to nebude 
dobré a k jídlu.“ Ovšem převážná většina žáků, zaměstnanců a cizích strávníků je spokojena a 
stále jich přibývá, což svědčí  o tom, že jim chutná, a to je pro nás i největší odměna, ze které 
máme radost. Protože věřte, práce v jídelně není jednoduchá a snadná, a nikdy se člověk 
nezavděčí všem. 
Děkuji za možnost vyjádření a také pochopení, samozřejmě vždy je co zdokonalovat a 
zlepšovat.  
 



Školní družina - vyjádření vedoucí školní družiny p. Elišky Šulcové 

• nedokonalý způsob vyzvedávání dětí z družiny, na základě jména dítě vysláno - Na 
základě vyžádání vyzvedávajícího je dítě vysláno z oddělení družiny do šatny. Kontrolu 
přebírá dozor u vchodu, který i kontroluje vlastní převzetí dítěte vyzvedávajícím. Pokud 
by vyzvedávající požadoval osobní vyzvednutí přímo na oddělení, bude mu to 
umožněno na základě zapsání se do knihy návštěv. Z bezpečnostních důvodů není 
možné povolit neomezený pohyb nezapsaných osob po budově školy. 

• program družiny (děti jsou uvnitř do 14,00 hod. i když je hezky) – V ŠD je dán 
každodenní harmonogram. Vychovatelky přebírají děti po skončení vyučování.  Poté 
některá oddělení odcházejí rovnou na oběd, další oddělení čekají, až se v jídelně uvolní 
místo. Po obědě nastává odpočinková činnost, kdy si děti kreslí, hrají, modelují, relaxují 
atd.,to vše v klidovém režimu. Následně od 14 hod. probíhá řízená činnost, která po 
celý týden zahrnuje činnosti: společensko-vědní, esteticko-výchovné, pracovně-
technické, tělovýchovné, sportovní a turistické. Poté jdou děti ven. Pokud je opravdu 
hezké počasí, jdeme s dětmi ven dříve. Dodržovat klidový režim po jídle je nutné z 
psychohygienických důvodů. 

• čas trávený v družině před TV není správný - Sledování televize v ŠD je výjimečné, a to 
pouze v případě, kdy je venku opravdu ošklivé počasí nebo zima. V loňském školním 
roce měla ŠD jeden měsíc pohádkové téma, ve kterém jsme si zcela výjimečně pustili 
několik pohádkových večerníčkových příběhů během odpočinku po obědě v délce max. 
15 minut. 

• exces s vedoucí ŠD, vyřešeno, situace vznikla také nejasně danými pravidly školní 
družiny - poznámka neobsahuje dostatek podkladů 

• zákaz práce na DÚ v družině - Děti si mohou vypracovávat domácí úkoly ve ŠD v době 
po řízené činnosti (tj. od 15 do 17 hod.) na základě písemného souhlasu rodičů. 
Vypracovávání domácích úkolů v ŠD nedoporučují paní učitelky dětem z prvních tříd. 

• spojení dvou oddělení ŠD v jedné místnosti – letos bude vyřešeno tak, aby nedocházelo 
ke spojování 

• vloni špatná úroveň družiny, po změně vychovatelky spokojenost 
• zlepšit fungování družiny - Provoz ŠD probíhá na základě schváleného ŠVP a plánu 

družiny. Ten je k nahlédnutí na WEBových stránkách školy. O činnostech ve všech 
oddělení jsou rodiče informováni prostřednictvím měsíčních zpráv na nástěnce ve 
vestibulu školy. Jsou tam také prezentovány výrobky dětí.  Tyto i další informace jsou 
uveřejňovány i na WEBových stránkách školy. Uvědomujeme si, že vždy je co 
zlepšovat a budeme rádi za jakékoli konstruktivní náměty. 

 
4. Máte nějaké přání vůči škole nebo námět na zlepšení vzhledem k příštímu školnímu 
roku (případně vzhledem k delšímu časovému období)? 

• Španělský jazyk 
• Ponechat uč. Kustošovou jako třídní 4. C 
• Kvalita cizích jazyků 
• V tělocviku snažit se vzbudit více zájem o pohyb a nedemotivovat ty méně šikovné 
• Zlepšit kvalifikovanost českých učitelů angličtiny 
• Podzimní týdenní prázdniny – poskytnout v jiném období  
• Vařit více z čerstvých surovin místo rychlých polotovarů  
• Možnost výběr ze 2 jídel, nepepřit, kombinace některých polévek se sladkými jídly 
• Zlepšit kvalitu jídel 
• Uspokojení různých dietních nároků, ale náhradní jídlo není 



• zvýšit kapacitu školní jídelny 
• Videotelefon pro vyzvedávání 
• Zamykání kol v areálu školy  
• Elektronický dotazník – ušetří naše lesy 
• Škola v přírodě 
• Sportovní mezi školní klání 
• Méně soli v jídelně, více zeleniny a vlákniny 
• Menší počet žáků ve třídě 
• Výběrová třída pro talentované děti 
• Více kvalitních zájmových kroužků, které navazují na vyučování 
• Ponechání učebnic ve škole 
• Organizace výměnných pobytů, více návštěv muzeí 
• Komunikace tř. učitele s rodiči 
• Nedostatečná práce s  kolektivem 
• Více sportovních kroužků 
• Lepší prevence proti šikaně 
• Více kulturních akcí pro děti 
• Na 2. stupni zavedení zvonění až do třídy 
• Aj zvolené učebnice Chit Chat 
• vybrat jednu částku na vše, aby učitel nedělal pokladníka 
• v družině nepouštět strašidelné příběhy, psát tam úkoly 
• hravější přístup k výuce Aj ve 3. třídě 
• slovní hodnocení ve čtvrtletí 
• povinná výuka Aj od 1. třídy 
• zlepšit komunikaci s vedením školy ohledně koncepce – směřování školy – otevřít školu 

rodičům 
• podporovat kreativitu a osobnost každého jedince 
• málo tělocviku nebo není a zaměněn za vycházku 
• lepší informovanost rodičů 
• v družině ve skříni mít oblečení na převlečení, zástěry na malování, na ven 
• sjednotit kritéria a přístup na prvním stupni 
• větší nabídka kroužků, více komunikovat s dětmi o kamarádství, toleranci a šikaně 
• více Tv a pohybových aktivit 3x 
• větší část učiva probrat v hodinách – 1. stupeň 
• sladění rozvrhu se ZUŠ 
• doplnění školní knihovny o jednoduché anglické, francouzské a německé tituly – 

využívat k výuce 
• zaměřit se na vztahy dětí ve třídě např. formou her 
• zlepšení stavu sportovišť – ovál 
• řád školní družiny na web 
• vymezit náhradu věcí zničených nebo poškozených mimo rámec úmyslu či nedbalosti 

nebo je hradit z peněz utržených za sběr 
• více podporovat čtení, akce v knihovně, soutěže, dostupnost knih z čítanek 
• rychlejší a důraznější zpětná vazba pro rodiče, když se dítěti něco nedaří 
• více vyzdvihovat pozitivní skutky, aby nebyla motivem jen známka či trest 
• zapojení párových učitelů ve třídách s velkým počtem žáků 
• včasné informace o problémovém chování žáků 
• poměr učitel – učitelka 
• podpora vzniku hudební kapely 



• psát na počítači všemi 10 
• snížení počtu dětí při výuce Aj 
• třídní schůzky – postávání před kabinety učitelů na M a Čj 
• jiný způsob motivace dětí při výchovách než známky 
• více projektové výuky a výuky mimo klasické prostředí 
• volnočasové aktivity v družině 
• tělocvična v rámci budovy 2. stupně 
• lepší využití času v družině než koukání na televizi 
• zavedení sportovních a hudebních kroužků po škole, odpadla by družina 
• zimní škola v přírodě 
• více výměnných jazykových pobytů 
• větší vazby na mezipředmětové vazby – vlastivěda-literatura, důraz na podporu 
čtenářské gramotnosti 

• využiti metod kritického myšlení 
• podpora logického uvažování na úkor drilu v M 
• před ZUŠ, aby se děti stihly naobědvat 
• více jazykových konverzačních kroužků po škole 
• místo 2. volitelného jazyka přidat hodiny Aj navíc 
• vyměnit rodilého mluvčího z Aj 
• více Vv na 2. stupni – zajímavější – moderní styly, prvky arteterapie 
• výstavy a výpravy za hudbou do Rudolfina 
• podporovat pedagogy v udržení zdravé autority 
• převádění žáků 4. tříd do jídelny 
• hodnocení klasickou ŽK 
• větší nabídku konverzaci s rodilými mluvčími 
• více projektů ve výuce 
• více kulturních akcí a sportu 
• úprava budovy u hřiště 
• více kroužků pro chlapce 
• besídky přístupné i pro rodiče 
• zajištění bezpečnějšího přesunu mezi oběma budovami školy 
• u školy značka „pozor děti“ – vyřešit dopravní situaci před školou 
• srazy dětí u školy a odchod od školy 
• při plavání v době rekonvalescence zůstat ve škole v jiné třídě nebo pod dozorem školy 
• zaměstnat děti, které jsou napřed a dávat jim adekvátní úkoly jejich schopnostem 
• učitelka křičela na dítě při vážení víček, místo aby bylo pochváleno 
• zvýšit nároky na žáky, přísně sledovat plnění domácích úkolů, více učit 
• Dobřichovická míle - velké skupiny, pády 

Všechny reálné požadavky budou zahrnuty do plánů školy a realizovány co v nejkratší 
době.  

5. Jste spokojeni/nespokojeni s výukou některého předmětu (a případně proč)? 
 

• Spokojenost 65x 
• Aj – děti ne vždy rozumí gramatice 
• Prvouka – v pracovním sešitě nekoresponduje s učebnicí a není jasná osnova 
• Úroveň Aj – uč. Wladařová 
• S výukou Aj – ucelená koncepce, důslednost, zábavné formy výuky  



• Výborný přístup v Aj  
• Spokojenost v M a Vv, chybí PC výchova na 1. stupni 
• Spokojenost uč. Oujiřová –  M - systematická, důsledná, spravedlivá, lidská, i když 

přísná  
• Uč. Klimtová – Čj -  vysvětlí, důsledná, naučí, zaujme 
• Velká spokojenost s výukou uč. Tomšíkové, precizní, pořádkumilovná, totéž učí 
• Výuka Aj  - Uč. Hejná 11x 
• Názorná praktická výuka – historie, výlety, koncerty, pečení 
• Nespokojenost s Nj v 6. třídě 
• Spokojenost s jazykáři a fyzikářkou – 6.B 
• Výuka uč. Macelové 
• Fj, M – uč. Škvorová a uč. Oujiřová – přístup 
• Spokojenost s Tv 
• Spokojenost M – 6.A 
• Spokojenost, že vyučující netlačí prvňáky k max. výkonům 
• Špatné známky v 1. třídě jsou nemotivující 
• Uč. Paletová- velká spokojenost 
• Názorné ukázky a pokusy ve fyzice 
• Nízká úroveň Aj – časté suplování 
• Větší procvičování v M a Čj 
• Uč. Vitoušová- kreativní, spravedlivá, zájem o děti, výborně spolupracuje s rodiči 
• Skupinová projektová prvouka 
• Učit matematiku podle Hejného 
• V Tv děti necvičí, jen hrají míčové hry 
• Výborná Hv, fyzika a Aj v  6.A 
• Nastavený systém výuky Aj s preferencí písemného projevu je pro dítě s ADHD 

problematický 
• Uč. Laudová – přístup a styl výuky 
• Spokojenost s Aj  
• Pochvala pro uč. Fj + rodilou mluvčí 
• Mike na Aj nenadchnul 
• Velká spokojenost s uč. Černou na M – velmi kvalitně učí a je přísná 
• Pestrá výuka a přístup k dětem v 1.B 
• Spokojenost s důslednou výukou a jasnými pravidly (Klimtová, Oujiřová, Hejná) 
• Vysoká frekvence písemek s tvrdým známkováním v M  
• Zbytečné 2 jazyky 
• Ve 3. třídě těžký začátek v Aj 
• M – dominují příklady a ne řešení úkolů 
• Škola vede děti k biflování nikoliv k touze po vědění 
• Velké nároky v M 

 
Drtivá většina rodičů vyjádřila spokojenost s výukou Samozřejmě si nemyslíme, že je vše 
v naprostém pořádku, a proto i v budoucnu budeme pracovat na dalším zkvalitňování výuky 
(viz. již zmiňovaný mentoring, aj.). Za všechny konstruktivní připomínky ještě jednou 
děkujeme. 
 
 
 
 



6. Domníváte se, že učitelé připravují Vaše dítě do života? 

 a) ano     126 

b) ano, s výhradou    58    

 c) ne, protože…)     3 

neodpověděl:       9 

98 % rodičů se vyjádřilo, že učitelé připravují děti pro život dobře či dobře s výhradou. 

 
7. Jste spokojeni s komunikací s učiteli?     
 
 
 a) ano     153 

b) ano, s výhradou    33    

 c) ne, protože…)     5 

neodpověděl:       5 

V podstatě 97 % rodičů je spokojeno nebo spokojeno s výhradou. Toto číslo nám vypovídá, že 
rodiče nemají téměř žádné problémy s komunikací s učiteli a tedy se školou. 
 
 
 
8. Jste spokojeni s prostředím učebny svého dítěte a prostředím školy? 
 
a) ano    179 
 
b) ano s výhradou    10 
 
c) ne        2 
 
c) neodpověděl:          5 
 
99% rodičů je spokojeno či spokojeno s výhradou s prostředím školy. 
 
 
9. Jak byste popsali celkovou atmosféru (vztahy zaměstnanců a žáků) ve škole? 
 

• Dobrá 45x 
• Velmi dobrá 12x 
• Výborná 2x 



• Příjemná, nekonfliktní 7x 
• Strach a velký respekt 
• Vždy výborná komunikace 
• Pozitivní – uč. Vitoušová – příjemná a ochotná 
• Spíše autoritativní ze strany zaměstnanců školy 
• Lehce nadprůměrná 
• Příšerně ječící blondýna z jídelny, která na děti řve 
• Velmi příjemná, korektní, přátelská 26x 
• Klidná, komunikativní 
• Uč. Oujiřová je oblíbená, respektována žáky 
• Spíše chladná, nepřipuštěna diskuse 
• Záleží na konkrétním učiteli 
• Vynikající prostředí 
• Více kreativity a tolerance u učitelů 
• Bylo by zajímavé hodnotit jednotlivé učitele žáky 
• Pozitivní 5x 
• Mírně autoritativní se snahou o otevřenost a přátelský přístup 
• Průměrná 3x 
• Příznivá 
• Velmi dobré učitel-žák, žák - žák – někdy velmi špatné 
• Na 2. stupni větší autoritu učitelů 
• Upřednostňování některých dětí 8.B 
• Učitelé přiměřeně otevření k žákům 
• Uspokojivý 2x 
• Klid, vstřícnost, porozumění 
• Spíše kladně 
• Otevřená, spolupracující 
• Jako celek převažuje slušnost a vzájemný respekt 
• Naprostý soulad učitelů navzájem a jejich podporu od vedení 
• Přátelská, bezpečná, domácká 
• Spokojenost s atmosférou ve škole 2x 
• Rodinná atmosféra u speciální třídy 
• Přátelská, výchovná 
• Někteří učitelé mají svou práci jako poslání, děti je milují, učitelé pro ně žijí – je to 

super 
• Tyto otázky by měly být kladeny dětem 
• Napětí, nervozita, stres 
 
 

 
10. Máte možnost srovnání naší školy s jinými školami podobného typu? 
 
ano)  103 
 
ne)    81 
 
neodpověděl:    12 
 



Tato otázka byla položena z důvodu konkurenceschopnosti s jinými školami z pohledu rodičů. 
Většinou se nám stává, že rodiče dětí, které přijdou odjinud, si velmi pochvalují tuto změnu, 
srovnání škol tudíž vyznívá pak v náš prospěch. 
 
 
 
11. Doporučili byste tuto školu svým přátelům?     
 
 
 a) ano    144  

b) ano, s výhradou   42      

 c) ne, protože…)     1 

neodpověděl:       9 

Drtivá většina rodičů by naší školu doporučila. Ale je nám jasné, že je stále co zlepšovat (viz 
nedostatky výše) 
 

12. Zažívá vaše dítě ve škole nebo kvůli ní strach?       

 a) ano         19 

  b) ne     160 

 c) občas       11 

 neodpověděl:          6 

 
13. Jakákoliv jiná sdělení: 

• díky, že se zajímá škola o názor rodičů 
• aby se učitelé snažili být více spravedliví při řešení konfliktů a nepodléhali sympatiím 
• učitelé neumí nadchnout pro svůj předmět, velká spokojenost s uč. Oujiřovou 
• výběr ze 2 jídel 
• zrušit automaty na pití 
• mnoho sil a trpělivosti při práci s dětmi do dalších let 
• elektronická ŽK není potřebná a pro 1. stupeň nevhodná 
• moc horké polévky 
• vystoupení nejsou přístupné rodičům, i když jsou tím zaměstnání (kostýmy) 
• nejsou dobré obědy 
• Děkuji za celý rok a držím palce do dalšího školního roku 5x 
• Aby škola vypsala přípravné kurzy na přijímací zkoušky na gymnázium 



• Škola je považována za nejlepší v okolí 
• Zavést psaní všemi deseti 
• Zesilte zvonek a poučte učitele, že školní řád ohledně délky přestávek platí i pro učitele 
• Fandíme vám 
• Někdy je problém s chováním dětí o velké přestávce na zahradě 
• Hodně úspěchů do dalších let 4x 
• Učitelům na dětech záleží 
• Vděčnost za nekonečnou podporu, velké díky 
• Cena za ztracený čip je přehnaná 
• Sběr papíru je spíš úkol pro rodiče 
• Více hodin Aj s rodilým mluvčím 
• Více kulturních akcí 

 
Děkujeme všem rodičům za jejich odpovědi, kterých si velmi vážíme. Prostřednictvím těchto 
odpovědí rodiče pomáhají vytvářet tvář naší školy a škole poskytují konkrétní pohled z druhé 
strany. 
 
 


