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Vážení rodiče, 
 
dostává se vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit vaše názory na výchovu a vzdělávání 
na Českobrodsku. Dotazník je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“, 
který realizuje město Český Brod v partnerství s Regionem Pošembeří o.p.s.  
Vaše odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření ke zlepšení situace ve školství v našem správním 
obvodu, které bude možné v budoucnu realizovat.  
 
Výsledky šetření budou uveřejněny v průběhu února 2017 na webové stránce projektu www.skoly-orp-cb.eu a města 
www.cesbrod.cz .  
 
VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ A NEBUDOU SPOJOVÁNY S OSOBOU VAŠEHO DÍTĚTE!  
 
DOTAZNÍK VYPLŇTE DO 31. 1. 2017. 
 
 
Dotazník prosím vyplňte zvlášť za každé dítě, které navštěvuje některou ze škol uvedených v závěru dotazníku (např. 
1 dítě v MŠ, druhé v ZŠ nebo více dětí v MŠ/ZŠ v různých třídách). U každé otázky označte pouze jednu odpověď, 
která nejlépe vystihuje Váš názor.  
 
Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 
 
                                                                                   za realizátora projektu Bc. Jakub Nekolný, starosta města Český Brod  
 
 
 
A) MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY 
 
1/ Budova školy a její umístění v obci/městě je: 
 
 a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
V případě odpovědi c/ nebo d/ uveďte z jakého důvodu. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2/ Vnitřní vybavení školy je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 

http://www.skoly-orp-cb.eu/
http://www.cesbrod.cz/
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3/ Stav hygienických zařízení ve škole je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
4/ Zajištění bezpečnosti dětí ve škole a jejím okolí je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
5/ Dostupnost a vybavenost tělocvičny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
6/ Využívání venkovních učeben a zahrad je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
 
Vaše další připomínky k materiálně technickému zázemí školy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 
B) KLIMA ŠKOLY  

1/ Dítě se cítí v třídním kolektivu dobře. 
 

 a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 

 
2/ Na naší škole se vyskytuje šikana. 
 

a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 
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3/ Opatření proti šikaně a dalším sociálně patologickým jevům, vč. trestné činnosti, prováděná školou jsou:    
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
4/ Počet dětí ve třídě je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
5/ Dítě má důvěru ve svého třídního učitele. 
 

a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 
 
Vaše další připomínky k tématu klima školy a náměty na jeho zlepšení: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

 
 
C) KVALITA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 
 
1/ Výuka/výchova ve škole rozvíjí potenciál mého dítěte. 
 

a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 

 
2/ Škola dostatečně připravuje děti pro přechod na další stupeň vzdělání. 
 

a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 

 
3/ Škola dostatečně připravuje děti do života. 
 

a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 
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4/ Podpora dětí se specifickými poruchami učení je na naší škole:  
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
5/ Odborné znalosti pedagogů mého dítěte jsou: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
6/ Schopnost učit pedagogů mého dítěte je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
 
Vaše další připomínky k vzdělávacímu procesu a náměty na jeho zlepšení: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
D) ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 
 
Navštěvuje mé dítě školní jídelnu?  
 

a/ ANO 
              b/ NE 
 
V případě odpovědi NE, přejděte na další blok otázek. 

 
1/ Dostupnost školní jídelny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
2/ Skladba jídelníčku je z hlediska nutriční vyváženosti: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
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3/ Kvalita podávaných jídel je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
4/ Prostředí školní jídelny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
5/ Kapacita školní jídelny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
6/ Komunikace se školní jídelnou (objednávání a odhlašování obědů) je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
Vaše připomínky k fungování školní jídelny a zlepšení jejích služeb: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

 
E) ŠKOLNÍ DRUŽINA A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 
 
1/ Dostupnost školní družiny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
2/ Náplň a činnost školní družiny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
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3/ Kompetentnost vychovatelek ve školní družině a jejich přístup k dětem je:  
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
4/ Provozní doba školní družiny je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
V případě odpovědi c/ nebo d/ uveďte, jaká provozní doba školní družiny by byla pro Vás vyhovující. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5/ Nabídka zájmových kroužků ve škole je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
Prosím o uvedení důvodů, proč vám nabídka nevyhovuje (např. nabídka je málo obsáhlá nebo příliš rozmanitá, 
nevyhovuje Vám čas kroužků, problémem je dopravní dostupnost…).   
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6/ Nabídka mimoškolních aktivit organizovaných školou (výlety, školy v přírodě, exkurze, kulturní akce apod.) je: 

 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
7/ Nabídka příměstských táborů v době školních prázdnin je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
Vaše další připomínky k fungování školní družiny a mimoškolním aktivitám, náměty na jejich zlepšení: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
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F) SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE SE ŠKOLOU  
 
1/ Informovanost o vzdělávacím procesu mého dítěte je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
2/ Informovanost o dění ve škole je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
3/  Používání moderních forem komunikace školou (web, email, facebook), je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
4/ Názor rodičů na dění ve škole je pro školu důležitý: 
 

a/ rozhodně ano 
 b/ spíše ano 
 c/ spíše ne 
 d/ rozhodně ne 
 e/ nemohu posoudit 
 
5/ Jako rodič mám zájem poskytnout škole tuto formu spolupráce: 
U této otázky můžete označit více odpovědí. 
 

 a/ spolupráce při pořádání akcí   
b/ vedení kroužků 
c/ zprostředkování exkurze 
d/ obnova vybavení 
e/ sponzorský dar   
f/ poskytnutí drobných služeb 
g/ nemám zájem o spolupráci 
g/ jiné  

 
Zde můžete uvést konkrétní podobu spolupráce. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vaše další připomínky ke spolupráci se školou a náměty na její zlepšení: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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G) VYUŽITÍ DALŠÍCH SLUŽEB (PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ, LOGOPEDIE)  
 
1/ Nabídka služeb Pedagogicko psychologické poradny/PPP, Český Brod (nám. Arnošta z Pardubic 12) je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
2/ Přístup zaměstnanců PPP Český Brod poradny (jednání, diskrétnost) je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 

 
3/ Čekací lhůty na vyšetření dítěte v PPP Český Brod jsou: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
4/ Nabídka poradenských služeb na ZŠ (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, kariérní poradce) 
a logopedická péče na MŠ je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
5/ Nabídka logopedických služeb na Českobrodsku je: 
 

a/ rozhodně vyhovující 
 b/ spíše vyhovující 
 c/ spíše nevyhovující 
 d/ rozhodně nevyhovující 
 e/ neumím posoudit 
 
 
 
Vaše připomínky k fungování a zlepšení pedagogicko psychologického poradenství, logopedie a dalších služeb:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vaše další připomínky ke škole a další náměty ke zlepšení činnosti školy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
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H) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
1) Kdo vyplňuje dotazník 
 

a) matka 
b) otec 
c) jiná osoba odpovědná za výchovu 
 
 
2) Vaše vzdělání 
 

a) základní                                      
b) střední bez maturity/ vyučen 
c) střední s maturitou nebo vyšší odborné  
d) vysokoškolské  
 
 
3) Označte název školy, kterou Vaše dítě navštěvuje. V případě ZŠ uveďte, o jaký stupeň se jedná. 
 
Mateřská škola 

 Mateřská škola Břežany II. 

 Mateřská škola Český Brod - Kollárova 

 Mateřská škola Český Brod - Sokolská 

 Mateřská škola Český Brod - Liblice 

 MŠ Doubravčice 

 Mateřská škola Hradešín 

 Mateřská škola Chrášťany 

 Mateřská škola Klučov 

 Mateřská škola Kounice 

 Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Poříčany 

 Mateřská škola Přišimasy 

 Mateřská škola Tismice 

 Mateřská školka Tuchoraz 

 Mateřská škola Tuklaty 

 Základní škola a mateřská škola Vitice 

 
Základní škola 

 Základní škola Bylany 

 Základní škola Český Brod - Žitomířská 

 Základní škola Český Brod - Tyršova 

 Základní škola a Praktická škola Český Brod 

 Základní škola Kounice 

 Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Poříčany 

 Základní škola Přistoupim 

 Základní škola Tuklaty 

 Základní škola a mateřská škola Vitice  
 
 

 1. stupeň 

 2. stupeň 
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4) Označte obec, ve které má bydliště vaše dítě 
 

 Břežany  

 Bříství 

 Černíky 

 Český Brod  

 Liblice, Štolmíř, Zahrady  

 Doubravčice 

 Hradešín 

 Chrášťany (včetně obcí Bylany a Chotouň)  

 Klučov (včetně obcí Lstiboř, Skramníky, Žhery) 

 Kounice 

 Krupá 

 Kšely 

 Masojedy 

 Mrzky 

 Poříčany 

 Přehvozdí  

 Přistoupim 

 Přišimasy 

 Rostoklaty (včetně obce Nová Ves II) 

 Tismice (včetně obce Limuzy) 

 Tuchoraz 

 Tuklaty (včetně obce Tlustovousy) 

 Vitice (včetně obcí Hřiby, Chotýš, Močedník, Lipany a Dobré Pole) 

 Vrátkov 

 Vykáň 

 Jiné bydliště, uveďte ……………………..……. 

 Nechci uvádět místo bydliště 
 

 


