
3. Mé dítě je spokojené s obědy ve školní jídelně: 

Pokud ne, proč: 

 Jídlo není dobré 

 Nechutné, nekvalitní 

 Syn má vyhrazený jídelníček a většinu jídel nejí (luštěniny, ryby) 

 Nechutné polévky, zahušťování, koření, maštění pokrmů 

 Jídla bez chuti, divné polévky, rajská není červená, omáčky naředěné = blafy 

 Studené polévky 

 Myslím si bohužel, že v jídelně moc dobře nevaří, měla jsem možnost jídlo několikrát 

ochutnat a nechutnalo mi. To by se mělo rozhodně změnit. Nepřijde mi jako zdravá 

kuchyně. 

 Nechutnají polévky a někdy i druhé jídlo 

 Jídlo je nedochucené 

 Malé porce (3x) 

 Moc né, prý jsou hodně malé porce 

 Nechutnají polévky 

 Krémové polévky, někdy si nemůže přidat  

 Občas si stěžuje, že je k obědu tlusté maso 

 Většinou chuť 

 Pokrmy nejsou moc chutné 

 

5. Vyhovuje mi provozní doba školní družiny: 

Pokud ne, navrhuji úpravu: 

 Alespoň do 16:30 hod 

 

17. V rámci činnosti školy nejvíce oceňuji: 

 Přístup třídní učitelky 

 Snahu řešit věci ihned v rámci třídního kolektivu 

 Přístup k žákům, trpělivost a toleranci všech zaměstnanců, aktivity školy pro 

žáky. Řešení problémů vždy s pochopením 

 Snahu o nové zájmové kroužky 

 Komunikace učitelů s dětmi 

 Pedagogickou činnost 

 Výborná angličtina 

 Podpora čtení 

 Sportovní aktivity 



 Spolupráce s jinými školami 

 Přístup k dětem= super, vstřícnost rodičů, spousty aktivit během vyučování, 

kroužky, aktivity v družině, pobyt žáků venku o velké přestávce i během 

tělocviku 

 Osobní přístup jak k dětem, tak k rodičům, sledování trendů a moderní způsob 

výuky 

 Kontakt s rodiči, vždy se vše dozvím včas. Všechny akce s dětmi i rodiči jsou 

fajn 

 Práci pedagogického personálu a družiny 

 Přístup učitelky k dětem a rodičům, aktivity pro děti 

 Komunikace 

 Perfektní práci s dětmi, super znalosti, rozvíjení dětí ve všech směrech a 

vzbuzování zájmu k domácímu studiu. Možnost chodit do zájmových kroužků, 

nej dramatický, deskové hry a výtvarný 

 Vztah třídního učitele k žákům 

 Vše, celkově se mi líbí její chod 

 Individuální přístup (2x) 

  Přístup k dětem 

 Dobrá kombinace tradiční výuky a projektů 

 Rychlost s jakou třídní učitelka čte mejly a za druhé, že se třídní učitelky, 

asistentky, družinářky, kuchařky řídí heslem „Nic není nemožné“. Vycházejí 

vždy maximálně vstříc 

 Nepřeplněné třídy, pěkně vedené kroužky, citlivý přístup učitelů, bezpečné 

prostředí 

 Výuku v přírodě, kurz bruslení a návštěvy kulturních akcí 

 Vstřícný přístup učitelů k dětem 

 Sportovní akce, poučné akce (pan Moulis atd.) 

 Spolupráci, vstřícnost 

 

 

 

18. V rámci školy mi nevyhovuje: 

 Mimoškolní aktivity, sběr odpadků 

 Akce školy: podpis souhlasu, když nevím, co dítě bude dělat, jaká je náplň 

 Jídelna mimo objekt školy, málo kroužků 

 Jediné s čím nejsem úplně spokojená, je školní jídelna. Rozhodně to není 

zdravá kuchyně 

 Nejsou školy v přírodě 

 Přehuštěnost osnov 

 Manuální odemykání u školní jídelny, když jdu vyzvednout dceru dříve 



  Při pořádaných dílnách v dopoledních hodinách je doporučována účast 

rodičům, což je pro některé rodiče vzhledem k zaměstnání komplikované. Dítě 

pak mrzí, že ostatní tam rodiče mají a ono ne. 

 

19. Dal/a bych své dítě do této školy znovu (doporučil/a bych tuto 

školu svým známým): 

 ANO (45x) – proč: 

 Výborná učitelka, dobrý kolektiv 

 Zajímavé akce a výlety – mimoškolní činnost 

 Malá škola a osobní přístup je pro děti i pro rodiče velká výhoda 

 Výborný přístup jak k žákům, tak k rodičům 

 Absolutně vyhovuje.  

 Ráda bych uvítala příměstský tábor 

 Jsme s přístupem školy velice spokojeni ve všech ohledech 

 Příjemné prostředí, nízký počet dětí, jsem celkem spokojená 

 Individuální přístup, malý počet dětí 

 Hezké třídy, plně vybavené, tým učitelek je výborný a naučí. A paní ředitelka se velmi 

snaží, aby škola byla ještě lepší 

  Malý počet dětí ve třídách, rodinná atmosféra 

 Zapojování do dalších projektů, vše super 

 Protože se mi moc líbí jak paní učitelky a asistentky spolupracují s dětmi 

 Jsem spokojená 

 Ano spokojení 

 Bezpečnost, kvalita výuky 

 Maximální spokojenost 

 Oceňuji laskavý a individuální přístup třídní učitelky 

 Považuji ji za kvalitní školu 

 Vztah učitel- žák je velmi dobrý. Díky tomu se velmi těší do školy 

 Méně dětí ve třídách, možnost individuálního přístupu vyučujícího. 

 Školu jsem také navštěvovala jako dítě a znám některé učitelky a vychovatelky 

v družině. Máme v místě bydliště a líbí se mi forma výuky. 

 Určitě, spokojenost se školou 

 Naprostá spokojenost s výukou 

 Skvělá komunikace, motivace 

 

 NE (1x) – proč: 

 Chybí jídelna 


