Dotazník ZŠ Olomučany
Březen 2020
Celkem bylo doručeno 39 dotazníků. 7 dotazníků bylo vyplněno online a 32 v papírové formě.
Ve veřejné verzi dotazníku nejsou publikovány jména osob. Jsou známy pouze členům školské rady a
řediteli MŠ a ZŠ.
Jste spokojeni s materiálním vybavením ZŠ (tzn. kvalitní učebnice, dostatek naučné literatury ve
školní knihovničce, dostatek školních pomůcek, materiální vybavení tříd apod.)?

Ne
13%
Ano
85%

Nebylo zaškrtnuto
2%

Pokud jste zvolili Ne, můžete pár slovy doplnit, jaké změny byste uvítali?
Některé pracovní sešity děti používají jako učebnice. Kopírované pracovní listy jsou někdy hodně
špatné kvality. Co používat originály?
Děti mají z mého pohledu příliš mnoho sešitu do jednotlivých předmětů. Nelze používat jeden či dva a
po dopsání založit nový? Špatně se nám orientuje, který sešit je vlastně na jaký účel.
Matematika (4.+5. r.) - preferuji pracovní sešity, ne pouze učebnice. Hudební výchova - návrh na
nákup nového klavíru, naladění stávajícího. Tělocvična - obnova vybavení (gymn. koberec, žíněnky,
apod.)
Nelíbí se nám stav WC v přízemí školy, odpovídá neudržovaným veřejným záchodům. Výměna
obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů by pak umožnila tento prostor udržet v lepších hygien.
podmínkách. Rádi finančně přispějeme!!
Rekonstrukce tělocvičny + vybavení, naladění klavíru, věšáky v šatně 4. -5. třída (nelogicky zezadu a
vysoko), modernizace PC učebna (PC), interaktivní pomůcky ve třídách.

Další komentáře
Nejlepší pomůcka je spokojená a šťastná paní učitelka.
Učebnice - pokud do nich děti nemohou psát, sdělit to na začátku šk. roku rodičům a dát jim na výběr
- zda si ji koupíme nebo přistoupíme na to, že ji děti budou mít "prázdnou". Ceny učebnic nejsou zas
tak vysoké. Učebnice ANJ - v 5. ročníku - jsou v ní dost nepřehledně uvedená slovíčka. Lehce se některá
přehlédnou.
Jen náhodou, nešlo by u ŠD na WC dát box na papírové ručníky? Látkový ručník mi přijde dost
nehygienický...???
K naučné literatuře ve školní knihovničce se nemůžeme vyjádřit, neznáme její obsah. S ostatním jsme
spokojeni.
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Nevím, co se nachází ve školní knihovničce, tudíž nemohu posoudit.
Neznám vybavení tříd, pomůcky

Jste spokojeni s provozem ZŠ (klima / atmosféra ZŠ, přístup personálu k dětem, provoz družiny,
akce ZŠ – divadla, environmentální programy, výchovné koncerty, dílny, vystupování žáků na
akcích obce, apod.)?
Ne
23%

Ano
74%

Nebylo zaškrtnuto
3%

Pokud jste zvolili Částečně nebo Ne, specifikujte, s čím nejste spokojeni. Jaká navrhujete řešení?
Uvítali bychom delší otvírací dobu družiny. Zdá se nám, že vzhledem k ********** (aniž bychom
jakkoliv zpochybňovali pedagog. zkušenosti) už není úplně vhodné působení **********. Myslíme,
že působení učitele ********** by bylo přínosnější pro obě strany.
Uvítala bych delší provoz družiny, alespoň do 16.00. Více preventivních programů (prevence
šikany/kyberšikany, finanční gramotnost, tolerance + respekt - kamarádi, dospělí, menšiny, zdraví,…)
Pokud je dítě omluveno z plaveckého výcviku, má být rodiči vyzvednuto. Podle mne by stále mělo být
v péči učitele.
Zařadit Anthropos? Jinak akce paráda! Působení **********, vzhledem k **********, není z důvodů
současných nároků na vzdělávání dětí, zcela ideální. Vhodnější by bylo působení učitele **********,
který by byl schopen využívat modernější přístup ve výuce. Zvážit možnost zavedení moderních prvků
výuky, které místo memorování a "biflování" povedou děti k samostatnosti, logickému myšlení a
vytváření vlastního názoru. K dětem by někteří pedagogové měli přistupovat více empaticky.
Školní družina by mohla mít delší provozní dobu a to minimálně do 16.00. Jinak družina je perfektní!
Škola v přírodě, přednášky na téma chování na internetu - sociální sítě, finanční gramotnost
Trochu mě překvapuje, někdy výchovné postupy paní ********** (příliš benevolence, a pak když je
chování dětí nesnesitelné, požaduje po rodičích nápravu). Na výchovu jsme tu my i paní učitelka,
tudíž i ona má určit mantinely. Další výhrada: Nechala našeho syna jít bez bundy v 10°C ven, pouze v
mikině (v listopadu).
Děti by nemusely chodit tak špinavý z vycházky. Jinak vše ok!
Přizpůsobit program družiny venkovním podmínkám - děti se často vrací velmi zablácené. Škola by
měla zvažovat, zda jsou některé placené programy přínosné.
Klima/atmosféra ZŠ

Další komentáře
Líbí se mi přístup zaměstnanců školy k dětem, pořádané akce.
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Protože žák je studijní typ a já jako rodič se tím v podstatě nemusím trápit, tak pouze zmiňuji něco, co
se mi nelíbí: ve čtvrté / páté třídě se v některých předmětech vykládá tak, že na výuku jako takovou
zbývá méně času, a pak před čtvrtletkou se dohání látka, která má být probraná; málo domácích
úkolů v hlavních předmětech.
Přístup personálu družiny i pí. ********** je skvělý, velmi to oceňuji.
Myslím, že to nejlépe posoudí děti, určitě né rodiče! Dcera je spokojená! Snad jen delší provoz družiny.
Kdo nemá babičky a dědečky a pracuje v Brně, tak to má složité.
Více vzdělávacích akcí mimo školu jako např. Modrá nebo Dům přírody Moravského krasu

Ohodnoťte komunikaci mezi rodiči a školou (jako ve škole). Na řádky pod touto otázkou můžete
specifikovat anebo navrhnout případná řešení pro zlepšení.
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Komentář ke komunikaci mezi rodiči a ZŠ
Skvělá spolupráce, děkujeme
Učitelé komunikují podle mě na výbornou. Jen občas paní ********** či paní ********** posílají
vzkazy ohledně problémového chování syna (2. ročník) po starší dceři (4. ročník) nebo po prarodičích.
Podle mne to není správné, škola má kontakty na mne i manželku (mobil i email) a měli bychom toto
spolu řešit na přímo, vést dialog a ne si posílat vzkazy. Tím nemyslím, že by leckdy neměli pravdu, ale
zvolená forma a nemožnost reagovat se mě nelíbí.
Zlepšit webové stránky - jsou nepřehledné
Prosila bych přehlednější, stručnější informace ohledně plateb (MŠ, družina) - nejlépe adresně
emailem rodičům. Kolik zaplatit a do kdy. Odkaz na vyhlášku je nepřehledný.
Máme za sebou první půlrok školní docházky a zatím máme veškeré informace včas, pí učitelka
********** komunikuje na jedničku
Paní uč. ********** komunikuje na výbornou.
Upřednostňuji komunikaci přes email než zápisy v ŽK
Hlavní komunikace je mezi dětmi a školou! A důvěra rodičů a dětí! Každá komunikace navíc je
perfektní.
Paní učitelka ********** pokud má nějaké výhrady vůči chování dětí, je potřeba komunikovat s
rodiči, ne posílat slovní vzkazy po prarodičích nebo sourozencích dítěte.
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Jste spokojeni se stravováním v ZŠ (oběd, způsob odhlašování dítěte ze stravování, ...)?

Ano
89%

Ne
8%
Nebylo zaškrtnuto
3%

Pokud jste zvolili Ne, můžete pár slovy doplnit, co Vám v jídelníčku chybí, přebývá apod.?
Mohly by být i svačiny?
Jídlo školní kuchyně je dobré. Nelíbí se mi svačinky, které si děti berou domů - zdržují je při oblékání a
obaly jsou neúměrně velké vůči obsahu. Např. mléko by šlo nalít do hrnečku, který si každý vypije
přímo ve škole.
Věříme, že jídla ve školní jídelně jsou chutná a splňují normy. Ale, co chutná jednomu, nemusí chutnat
jinému. Toto téma bylo již diskutováno ve školské radě. Prosíme, aby děti nebyly nuceny do jídla,
pokud jim nechutná! Pláci obědů jsou rodiče!
Osobně na obědy nechodím, nemůžu hodnotit. Nevyhovuje mi způsob odhlašování ze stravování.
Upřednostnila bych on-line systém odhlašování např. na stránkách ZŠ a MŠ.
Velmi bych uvítala zapojení do projektu Zdravá školní jídelna! Nesouhlasím s paušálním zapojení dětí
do projektu Mléko do škol, je to nesmyslné, moje dcera mléko téměř nepije a když, tak jí naliji bio
mléko od farmáře, také se tím zvyšuje plastový odpad...
Vadí mi, že sice strava odpovídá normám, ale uvítali bychom zdravější jídelníček. Například projekt Skutečně zdravá škola Margit Slimákové
Prosím o méně sladkostí/bonbónů v družině
Velmi dobré
Julince chutná, jen někdy musí dojídat, když už nemůže :-(
Je to klasická školní strava. Trochu invence by neškodilo. Do jídelníčku zakomponovat i jiné přílohy než
ty klasické. Pohanku, jáhly, špaldoto, bulgur,...Inspirace: Hanka Zemanová, Margit Slimáková
Jídlo je vynikající. Odhlašování také v pořádku. Jinde se odhlašuje dva dny předem. Můžeme být rádi,
že zde to máme do sedmi ráno ten den, který potřebujeme.
Obědy nejím, ani nevidím, nemohu posoudit, dle dcery: aby nebylo stále maso

Máte nějaké další návrhy, nápady, připomínky, které nebyly výše zmíněny a chcete se k nim
vyjádřit?
Mám pouze prosbu ohledně výběru peněz na různé akce, potřeby atd. (týká se ZŠ i MŠ). Chtěl jsem vás
požádat o zamyšlení, jestli by toto nešlo nějak zjednodušit. V dnešní době doma prakticky nedržíme
hotovost, máme tři děti (1xMŠ a 2xZŠ) a řeknu, že to není jednoduché to skládat. Když byl náš syn
první rok v MŠ Rodkovského v Blansku, tak tam se vybíralo po 1000,- Kč a z toho se čerpalo. Školka se
ozvala, až bylo vyčerpáno. Zde paní učitelka vždy píše záznam do ŽK, že peníze převzala, tedy by
stačilo pouze napsat, že odčerpala, jakou částku a kolik zbývá. Je to jen námět, ale určitě by nám
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nějaké zjednodušení pomohlo. Samozřejmě možnost to posílat elektronicky by byla nejlepší, ale to
nevím, jaké jsou ve škole možnosti.
Plavání - pokud se dítě účastní vyučování, ale nemůže plavat, mělo by mít možnost jet s ostatními
nebo počkat ve škole.
Je možné nechat změřit vlhkost vzduchu ve škole? Vždy když přijdu vyzvednout dítě ze školy, je ve
vzduchu cítit vysoká vlhkost. Je to pravděpodobně následek plastových oken a nevětraní. Nevím, jestli
existují nějaké hygienické normy pro klima ve školách, ale doporučoval bych nějaké kontrolní měření.
Dětem se bude ve více větraných prostorech jistě lépe pracovat.
Věřím, že pozice ********** na malotřídní škole je velice náročná a ani jedno v tomto případě nejde
úplně efektivně zvládat, navrhuji zvážit zřízení sekretariátu pro efektivnější fungování.
Velice si vážíme toho, že chodí děti s družinou na vycházky. Myslíme si však, že by bylo dobré
přizpůsobit trasu vycházek aktuálnímu počasí, aby děti nechodily jako z "kaliště". Většina maminek je
zaměstnána a každodenní praní oblečení a čištění botů z družiny je zbytečné a únavné!
Zabezpečení školy - ráno při příchodu může do školy nepozorovaně projít kdokoliv, stejně tak, když
děti ze školy odcházejí a spousta jich ještě zůstává v družině (zvlášť, když je škola u hlavní cesty, měl
by být dán větší důraz na její zabezpečení).
Velmi mi vadí nešvar odměňovat děti sladkostmi, budují si zlozvyk, který budou v životě složitě měnit,
určitě jsou i jiné způsoby jak děti motivovat. Líbilo by se mi zapojení školy do Začít spolu, případně
jakkoliv motivovat pedagogy k zavádění moderních a inovativních prvků vzdělávání do výuky. Uvítám
větší zapojení nás rodičů, náměty, jak můžeme pomoct, projekty, do kterých se můžeme zapojit.
Opravdu hodně nám vadí, že děti (některé a pořád ty stejné) hrají ve škole v šatně po vyučování na
mobilech hry. Je jim jedno, že se jich zeptám, že si myslím, že je to ve škole zakázané. Velmi mi vadí
neustálé rozdávání bonbónů a sladkostí! Co se týče mobilů, trvám na dodržování školního řádu.
Dopravní situace před školou - prosím o znovuotevření tématu v součinnosti s obcí, návrh řešení
křižovatky obec obdržela. Uvítala bych akci "škola v přírodě" nebo vícedenní školní výlet
Šatna a sociální zařízení mi připadají nedostatečné na počet dětí. Pokud jsou prázdniny, připadá mi
stupidní dotazovat se rodičů na provoz družiny ráno a odpoledne. Pokud chcete provozovat družinu i o
prázdninách, pak celý den. Jinak se stejně musíme starat o děti od 8 do 12, tedy družina postrádá
smysl.
Moc poprosit paní učitelku z HV, aby s dětmi raději zpívala a užívala si něco tak krásného, jako hudba
je. Místo toho s nimi píše písemné práce. Více tělesné výchovy.
Mobil, počítač, hry. Dle školního řádu, děti nedodržují užívání mobilu. Používají ho k hraní her - to do
školy opravdu nepatří. Více dbát na dodržování řádu. Rodiče musí začít u sebe, ano, to se snažíme a
do školy telefon nedáváme. Výjimečně a zablokovaný. Možná i více přednášek na toto téma. Např.
děti v 1. třídě mobil opravdu nepotřebují!
V přízemí by mohlo být více záchodů. V tělocvičně by děti ocenily trampolínu. V družině by děti
nemusely dostávat tolik bonbónů.
1. Jen se zeptám: zdá se mi, že každá akce ve škole se platí, např. pískování před Vánocemi. Hradí
něco z této akce škola? 2. Peníze za papír (teď už se nevozí). Myslím si, že ho nebylo málo, co třeba
tyto akce platit, případně školní výlet na konci roku???
Střídání plavání a lyžařského kurzu např. v Olešnici. Větší tělocvična - asi spíše na obec....
Chtěli bychom, aby děti zase jezdily na školu v přírodě
Zlepšit nabídku polévek
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Vyučování od 7.00 se mi zdá opravdu nevyhovující, na 1. stupni rozhodně ne.
Nevyhovující je bezpečnost silnič. provozu před školou. Vyznačený přechod pro chodce většina řidičů
nerespektuje. Doufáme, že se podaří zvýšit bezpečnost dětí dřív, než dojde k nějaké tragédii :-(
Zábradlí před přechod před školou (řešení přechodu k zastávce - ostrůvek?)
Jinak spokojenost
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