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Hodnocení oblastí

Kód pro
statistické
zpracování

Kritéria pro hodnocení ukazatelů

3

Alespoň 50 % ukazatelů v dané oblasti je
vynikající, nejméně 90 % ukazatelů je
vynikající nebo vyhovující.

2

Alespoň 50 % ukazatelů v dané oblasti je
vynikající nebo vyhovující, nejméně 90 %
ukazatelů je vynikající nebo vyhovující nebo
vyhovující s výhradami.

Vyhovující s
výhradami

1

Alespoň 70 % ukazatelů v dané oblasti je
vynikající nebo vyhovující nebo vyhovující s
výhradami, nevyhovujících je max.
30 %.

Nevyhovující

0

Více než 30 % ukazatelů v dané oblasti je
nevyhovující.

Stupeň

Vynikající

Vyhovující

3

2

1

0

Jste spokojeni s výukou svého dítěte
(předmětová nabídka, metody
učitelů, výsledek,…)?

90

169

10

2

Myslíte si, že naše škola učí
studenty nejen vědomostem, ale
připravuje je také na situace
reálného života?

57

169

39

0

Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu
dítěti chovají učitelé?

143

124

5

0

Myslíte si, že jste dostatečně
informováni o dění ve škole?

112

130

28

1

Souhlasíte s tvrzením, že vedení
školy spolupracuje velmi dobře s
rodiči studentů?

150

112

5

1

Pokud byste měli možnost vrátit
čas, přihlásili byste vaše dítě na tuto
školu znovu?

186

73

15

3

3

2

1

0

Jste spokojeni s výukou svého dítěte
(předmětová nabídka, metody
učitelů, výsledek,…)?

33 %

62 %

4%

1%

Myslíte si, že naše škola učí
studenty nejen vědomostem, ale
připravuje je také na situace
reálného života?

22 %

63 %

15 %

0%

Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu
dítěti chovají učitelé?

53 %

45 %

2%

0%

Myslíte si, že jste dostatečně
informováni o dění ve škole?

41 %

48 %

10 %

1%

Souhlasíte s tvrzením, že vedení
školy spolupracuje velmi dobře s
rodiči studentů?

56 %

42 %

2%

0%

Pokud byste měli možnost vrátit
čas, přihlásili byste vaše dítě na tuto
školu znovu?

68 %

26 %

5%

1%

Oblast č. 1 – Výuka (předmětová nabídka, metody učitelů, výsledek,…) byla přítomnými
rodiči hodnocena jako VYHOVUJÍCÍ. 33 % rodičů ji označilo jako vynikající, 62 % rodičů
jako vyhovující. 4 % dotazovaných rodičů výuku označila jako vyhovující s výhradami, 1 %
jako nevyhovující.

Oblast č. 2 – Příprava dětí do života byla přítomnými rodiči hodnocena jako
VYHOVUJÍCÍ. 22 % rodičů ji označilo jako vynikající, 63 % rodičů jako vyhovující,
15 % jako vyhovující s výhradami. Nikdo z rodičů neoznačil tuto oblast jako nevyhovující.

Oblast č. 3 – Chování učitelům k žákům bylo přítomnými rodiči hodnoceno jako
VYNIKAJÍCÍ. 53 % rodičů jej označilo jako vynikající, 45 % rodičů jako vyhovující. Pouhá
2 % jako vyhovující s výhradami. Nikdo chování neoznačil jako nevyhovující.

Oblast č. 4 – Informovanost o dění ve škole byla přítomnými rodiči hodnocena jako
VYHOVUJÍCÍ. 41 % rodičů ji označilo jako vynikající, 48 % rodičů jako vyhovující,
10 % jako vyhovující s výhradami. Pouze 1 % rodičů považuje informovanost za
nevyhovující.

Oblast č. 5 – Spolupráce vedení s rodiči byla přítomnými rodiči hodnocena jako
VYNIKAJÍCÍ. 56 % rodičů ji označilo jako vynikající, 42 % rodičů jako vyhovující, pouze
2 % jako vyhovující s výhradami. Nikdo z rodičů neoznačil tuto oblast jako nevyhovující.

Oblast č. 6 – Opětovné přihlášení na školu v případě vrácení času bylo přítomnými rodiči
hodnoceno jako VYNIKAJÍCÍ. 68 % rodičů by dítě určitě znovu přihlásilo, 26 % by své dítě
spíše přihlásilo, 5 % rodičů by své dítě spíše nepřihlásilo. Pouze 1 % z hlasujících rodičů
zvolilo možnost, že by své dítě na naši školu určitě znovu nepřihlásilo.

