
tř ída  1. - 9.                       57%

ano spíše ano spíše ne ne nevím

Kvalita 
vzdělávání 58% 31% 3% 2% 7%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Bezpečné a 

zdravé 53% 33% 5% 2% 7%

ano spíše ano spíše ne ne nevím

Poskytován
í informací, 61% 20% 5% 4% 10%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Služby 43% 32% 8% 7% 11%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Vyhovuje 

vám 68 17 5 5 1
ano spíše ano spíše ne ne nevím

Jste ochotni 
se školou 36 29 16 6 9

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Spokojenos
t se školou 55% 29% 4% 3% 8%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Jste 
spokojeni s 47 29 8 6 10

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Jste 
spokojeni 45 26 13 8 10

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Vyhovuje 
vám 37 41 3 6 12

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Poskytují 
vám 59 30 2 1 3

Základní škola z pohledu rodičů
Účast v dotazníkovém šetření:

ano 
58% spíše ano 

30% 

spíše ne 
3% 

ne 
2% 

nevím 
7% 

Poskytuje škola kvalitní vzdělávání? 

ano 
53% spíše ano 

33% 

spíše ne 
5% 

ne 
2% 

nevím 
7% 

Je škola bezpečným a zdravým 
prostředím? 

ano 
61% spíše ano 

20% 

spíše ne 
5% 

ne 
4% 

nevím 
10% 

Poskytuje škola dostatek informací, 
komunikuje s veřejností? 

ano 
43% 

spíše ano 
32% 

spíše ne 
8% 

ne 
7% 

nevím 
10% 

Jste spokojeni se stravováním a 
dalšími službami, které škola 

poskytuje? 

ano 
55% spíše ano 

29% 

spíše ne 
5% 

ne 
3% 

nevím 
8% 

Spokojenost se školou z pohledu rodičů  



ano 
71% 

spíše ano 
18% 

spíše ne 
5% 

ne 
5% nevím 

1% 

Vyhovuje vám elektronická žákovská 
knížka? 

ano 
38% 

spíše ano 
30% 

spíše ne 
17% 

ne 
6% 

nevím 
9% 

Jste ochotni se školou spolupracovat, 
např. pomáhat s organizací některých 

akcí? 

ano 
47% 

spíše ano 
29% 

spíše ne 
8% 

ne 
6% 

nevím 
10% 

Jste spokojeni s úrovní stravování ve 
školní jídelně? 

ano 
44% 

spíše ano 
25% 

spíše ne 
13% 

ne 
8% 

nevím 
10% 

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku ve 
školní jídelně? 

ano 
37% 

spíše ano 
42% 

spíše ne 
3% 

ne 
6% 

nevím 
12% 

Vyhovuje vám nabídka kroužků a 
doučování ve škole? 

ano 
62% spíše ano 

32% 

spíše ne 
2% 

ne 
1% 

nevím 
3% 

Poskytují vám webové stránky školy 
dostatek informací? 



Základní škola z pohledu rodičů 

0 50 100

Poskytuje škola vašemu
dítěti dobrou úroveň

vzdělání?

Domníváte se, že všem
dětem je ve škole

poskytována stejně…

Podporuje škola u dětí
spolupráci a vzájemnou

úctu?

Organizuje škola
dostatek zajímavých

akcí a projektů?

Odpovídá náročnost
učiva zájmům a

schopnostem vašeho…

Vede škola vaše dítě k
tomu, aby se umělo
učit a bavilo ho to?

Považujete hodnocení
vašeho dítěte většinou

za spravedlivé?

Domníváte se, že ve
škole je uplatňováno

více motivujícího…

Kvalita vzdělávání 

0 20 40 60 80

Vyhovuje školní řád (režim
školy) potřebám vašeho

dítěte? Je správný?

Jsou ve třídě vašeho dítěte
kamarádské vztahy mezi

žáky?

Jste spokojeni s prostředím
třídy vašeho dítěte?

Domníváte se, že škola
zodpovědně řeší výchovné

problémy žáků?

Jestliže se vaše dítě ve škole
dopustí nějakého

závažného přestupku, jste…

Domníváte se, že je vašemu
dítěti ve škole zaručena
naprostá bezpečnost?

Domníváte se, že je dětem
ve škole nabízen dostatek

pohybových aktivit?

Domníváte se, že škola
vede žáky ke zdravému

životnímu stylu?

Jste spokojeni s tím, jak se k
vašemu dítěti chovají

učitelé a ostatní…

Bezpečné a zdravé prostředí 

0 20 40 60 80 100

Informuje vás škola včas a
dostatečně o výsledcích

vzdělávání vašeho dítěte?

Je vaše spolupráce a
komunikace s učiteli na dobré

úrovni? Je založena na…

Vyhovuje vám počet třídních
schůzek ve školním roce?

Máte možnost ovlivnit dění
ve škole?

Poskytují vám webové
stránky školy dostatek

informací?

Umí se škola vhodně
prezentovat na veřejnosti?

Poskytování informací, komunikace 
se školou 

0 10 20 30 40 50

Jste spokojeni s úrovní
stravování ve školní

jídelně?

Jste spokojeni se
skladbou jídelníčku ve

školní jídelně?

Vyhovuje vám nabídka
kroužků a doučování ve

škole?

Služby 

Řady5 Řady4 Řady3 Řady2 Řady1
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