
 

PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 – Otázky pro ředitele základních škol 

 

1. Mohl/a byste uvést délku Vaší praxe ve funkci ředitele/ředitelky této školy?  

2. Jaká byla Vaše předchozí pracovní pozice? Uvedl/a byste prosím i kolik let jste na 

ní působila? 

3. Kolik žáků máte v letošním školním roce zapsaných?  

4. Jaké možnosti dáváte rodičům Vašich žáků k tomu, aby se mohli podílet na 

pedagogickém směřování školy? 

5. Jak moc těchto možností rodiče využívají? Co nejvíce, co nejméně? 

6. Nakolik jsou rodiče ochotni být členy školské rady?  

7. Do jaké míry mohou rodiče ovlivnit to, jak budou vypadat ŠVP? 

8. Jakým způsobem zjišťujete, jak by rodiče chtěli spolupracovat (jaké formy 

spolupráce jim vyhovují)? 

9. Jak zjišťujete, jestli jsou rodiče s formami spolupráce, které jim škola nabízí, 

spokojeni? 

10. Angažují se rodiče ve škole někdy sami? Přijdou, nabídnou se…? 

  



 

Příloha 2 – Aktuální počet žáků ve školách 

Základní škola A  

Třída Počet žáků 

1. třída 23 

1. třída 23 

1. třída 23 

1. třída  21 

2. třída 25 

2. třída 24 

2. třída 24 

3. třída 22 

3. třída 28 

3. třída 24 

3. třída 24 

4. třída 29 

4. třída 30 

5. třída 27 

5. třída 25 

5. třída 10 

6. třída 21 

6. třída 20 

6. třída 23 

7. třída 24 

7. třída 24 

8. třída 24 

8. třída 19 

8. třída 17 

9. třída 21 

9. třída 24 

Celkem 599 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interní dokumentace školy. 

 



 

Základní škola B  

Třída Počet žáků 

1. třída 24 

1. třída 24 

1. třída 22 

2. třída 26 

2. třída 25 

3. třída 27 

3. třída 28 

4. třída 24 

4. třída 24 

5. třída 16 

5. třída 24 

5. třída 21 

6. třída 28 

6. třída 30 

7. třída 26 

7. třída 25 

8. třída 20 

8. třída 19 

9. třída 21 

9. třída 19 

Celkem 473 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interní dokumentace školy. 

 

  



 

Základní škola C 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interní dokumentace školy. 

 

  

Třída Počet žáků 

1. třída 17 

1. třída 21 

1. třída 26 

1. třída - E 13 

2. třída 24 

2. třída 24 

2. třída 24 

3. třída 19 

3. třída 17 

3. třída 16 

4. třída 26 

4. třída 24 

5. třída 23 

5. třída 24 

6. třída 20 

6. třída 16 

7. třída 17 

7. třída 17 

8. třída 24 

9. třída 28 

Celkem 420 



 

Základní škola D  

Třída Počet žáků 

1. třída 18 

1. třída 20 

2. třída 22 

2. třída 25 

3. třída 18 

3. třída 15 

4. třída 21 

4. třída 23 

5. třída 23 

6. třída 22 

7. třída 19 

8. třída 23 

9. třída 29 

Celkem 278 

Zdroj: Vlastní zpracování podle interní dokumentace školy. 

 

  



 

Příloha 3 – Přepisy rozhovorů s řediteli základních škol 

Základní škola A  

Dobrý den, děkuji, že jste si na mě udělala čas. 

Dobrý den, nemáte zač, ráda Vám pomůžu. 

Chci Vám poděkovat, že mi poskytnete rozhovor pro výzkum k mé diplomové práci  

a jen Vás chci ještě jednou ujistit, jak už jsem říkala po telefonu, že záznamy  

a výsledky za Vaši školu budou anonymní. Školy jsou označeny písmeny A, B a tak 

dále. Budu po sobě klást otázky v předem daném sledu. Pojem pedagogické 

směřování školy jsme si již ujasnily dopředu. Náš rozhovor budu nahrávat, jak jste 

při sjednání této schůzky souhlasila. Je to tak pro Vás v pořádku? 

Nemůžeme ho raději zapisovat? Na diktafon nejsem zvyklá a raději budu, když budete 

zapisovat na papír. 

No dobrá, nevadí mi to, zapíšu si odpovědi na papír. V pořádku, chápu Vás. 

Děkuji Vám. 

Dobře, tak tedy začneme. 

1. Mohla byste uvést délku Vaší praxe ve funkci ředitelky této školy?  

Ano. Dvacátým rokem jsem ředitelkou této školy. 

2. Jaká byla Vaše předchozí pracovní pozice? Uvedla byste prosím i kolik let jste na 

ní působila? 

Před funkcí ředitelky jsem působila čtrnáct let jako učitelka na téže škole, předtím pro 

nedostatek pracovních možností jeden rok na pozici učitelky mateřské školy. 

3. Kolik žáků máte v letošním školním roce zapsaných? 

V současné době má škola 614 žáků včetně přípravné třídy a jedné třídy speciální pro děti 

s poruchami učení. Bez přípravné třídy je jejich aktuální počet tuším… počkejte, podívám 

se Vám… 599 žáků. 



 

4. Jaké možnosti dáváte rodičům Vašich žáků k tomu, aby se mohli podílet na 

pedagogickém směřování školy?  

Rodiče mohou vznášet připomínky na třídních schůzkách, na radě rodičů (to je vždy  

jeden zástupce z každé třídy), mohou se obracet prostřednictvím e-mailů na školskou radu, 

případně na vedení školy.   

5. Jak moc těchto možností rodiče využívají? Co nejvíce, co nejméně?  

U nás rodiče využívají především třídní schůzky a osobní rozhovory. Mají-li problém, 

obracejí se na třídní učitele, školní psycholožku, vedení školy. Nejméně se obrací na 

školskou radu.  

Takže vlastně také osobní rozhovory s třídními učiteli, vedením a školní 

psycholožkou lze považovat za jednu z možností, prostřednictvím kterých se mohou 

rodiče Vašich žáků vyjádřit / podílet se na pedagogickém směřování školy? 

Ano, v podstatě to tak je. 

6. Nakolik jsou rodiče ochotni být členy školské rady?  

Často po intenzivní osobní intervenci, například pokud jsou sami bývalí žáci, manželé 

zaměstnanců a podobně.   

7. Do jaké míry mohou rodiče ovlivnit to, jak budou vypadat ŠVP?  

Při tvorbě školních vzdělávacích programů na připomínky rodičů bereme ohled  

a reagujeme na ně.  

A vznášejí v tomto směru rodiče tedy nějaké připomínky? 

Minimálně, to se stalo za mého ředitelování snad jen, když byl zaváděn druhý povinný 

jazyk, dohadovali jsme se s rodiči ohledně nabídky druhého jazyka. Jinak rodiče do toho, 

co bychom měli učit a jak by měly být třeba sestavené hodiny, nemluví, víte, oni se v tom 

ani moc nevyznají, nemají na to čas.  

A co je tedy nejvíce zajímá? 

Jaké kroužky škola nabízí, kam děti pojedou na školu v přírodě, jakých soutěží se mohou 

děti účastnit. 



 

8. Jakým způsobem zjišťujete, jak by rodiče chtěli spolupracovat (jaké formy 

spolupráce jim vyhovují)?  

O jaké formy spolupráce mají rodiče zájem v naší škole, zjišťujeme dotazníkovým šetřením 

a osobními kontakty.  

Můžete mi více popsat to dotazníkové šetření? 

Ano, probíhá jednou za rok, zpravidla na prvních schůzkách, kdy se třídní učitelé ptají 

rodičů, jaká spolupráce by jim nejlépe vyhovovala. 

9. Jak zjišťujete, jestli jsou rodiče s formami spolupráce, které jim škola nabízí, 

spokojeni?  

 Zde opět, ovšem nepravidelně, využíváme dotazníkové šetření a osobní kontakty s rodiči. 

10. Angažují se rodiče ve škole někdy sami? Přijdou, nabídnou se…?  

Nejčastěji jsou aktivní rodiče nejmenších žáků, postupně jejich zájem opadá. Máme ale  

i skupiny aktivních rodičů, kteří se zajímají o dění školy a zůstávají jí věrní i po odchodu 

svých dětí.  

Čeho konkrétně se pomoc těchto rodičů týká? 

Nejčastěji se jedná o pomoc se zajištěním různých materiálních pomůcek, nebo pomoc při 

úklidu, stěhování. 

To se ale příliš netýká pedagogického směřování školy … nebo? 

Jak to, že ne? Děti vidí, že škola a rodiče spolupracují, učí se, že spolupracovat se školskou 

institucí je samozřejmostí, ano, i toto škola může děti naučit. Z hlediska pedagogického 

směřování školy by se tato pomoc rodičů dala nazvat – posilování spolupráce školy  

a rodiny. 

Dobře. To je vše. Děkuji Vám tedy za zodpovězení otázek. 

Nemáte zač, ať se Vám práce vydaří. 

Děkuji moc, mějte se krásně. Ozvu se posléze kvůli dotazníkům pro rodiče, jak jsem 

Vám říkala po telefonu. 

 



 

Ano, dejte mi určitě vědět a dohodneme se na způsobu jejich rozeslání. Na shledanou. 

Na shledanou. 

Základní škola B  

Dobrý den, děkuji, že jste si na mě udělala čas a poskytnete mi rozhovor pro výzkum 

k mé diplomové práci a ještě jednou Vás ujišťuji, že záznamy a výsledky za Vás  

a Vaši školu budou anonymní. Školy jsou označeny písmeny A, B a tak dále. Budu po 

sobě klást otázky v předem daném sledu. Pojem pedagogické směřování školy jsme si 

již ujasnily dopředu. Rozhovor budu průběžně zapisovat, jak jste si přála.  

Dobrý den, dobře, můžeme začít. 

1. Mohla byste uvést délku Vaší praxe ve funkci ředitelky této školy?  

Určitě mohla. V ZŠ B působím mnoho let. Ve funkci ředitelky školy jsem již dvanáctým 

rokem. 

2. Jaká byla Vaše předchozí pracovní pozice? Uvedla byste prosím i kolik let jste na 

ní působila? 

Působila jsem jako učitelka základní školy zde na škole, a to od 1. 1. 1993. 

3. Kolik žáků máte v letošním školním roce zapsaných? 

Schválená kapacita pro naši školu je 510 žáků, stávající počet máme 473 žáků. 

4. Jaké možnosti dáváte rodičům Vašich žáků k tomu, aby se mohli podílet na 

pedagogickém směřování školy? 

Víte, moc prostoru pro rodiče není, vše je totiž dané zákony. Například když se jim nelíbí 

učitel, musí se s tím smířit, nebo odejít. Je těžké sehnat učitele kvalifikovaného a kvalitního 

zároveň. Kdybychom tyto možnosti rodičům dali, jejich připomínky by byly nesmyslné. 

Dřív jsme to tak udělali, a to při klubu přátel základní školy. Rodiče si pak vymysleli 

například to, aby děti na školní výlety vozil speciální autobus k tomu určený, což 

samozřejmě zajistit nelze. Dále si vymýšleli, že chybí ten a ten kroužek, ačkoli škola už 



 

kroužky na školní rok vyvěsila a jejich nabídka byla pestrá. Jednotlivcům ve všem vyhovět 

nemůžeme, to nejde. 

Ale abych neodbíhala od tématu. Rodiče se mohou vyjadřovat přes školskou radu, na 

třídních schůzkách, tedy sami nebo prostřednictvím zástupců třídy, kdykoliv mohou přijít 

za kýmkoliv ve škole. 

5. Jak moc těchto možností rodiče využívají? Co nejvíce, co nejméně?  

Rodiče se angažovali spíš méně, byly to opravdu jen výjimky a ještě, jak jsem říkala, 

přicházeli se zvláštními návrhy. Máme ale zřízený klub přátel základní školy, kde rodiče 

přispívají například na odměny pro děti na výletech. Tímto způsobem přes klub se rodiče 

zapojovat mohou, ale mimo to ochotu nijak zvlášť nikdy neprojevovali.  

Dáváte rodičům i jiné možnosti? 

Ale samozřejmě. Mohou kdykoliv přijít za kýmkoliv, napsat komukoli, k rodičům 

přistupujeme velmi otevřeně. 

6. Nakolik jsou rodiče ochotni být členy školské rady?  

Nejsou ochotni. Poslední školskou radu jsme volili dvakrát, a to ačkoli byl pro tuto 

příležitost pro rodiče přichystán vánoční jarmark, aby atmosféra byla příjemná, nechtěli. 

Nakonec jsme školskou radu zvolili na druhý pokus. 

7. Do jaké míry mohou rodiče ovlivnit to, jak budou vypadat ŠVP?  

Neměli jsme připomínky od rodičů, ale i tak to moc neovlivní. Z jejich strany však na školní 

vzdělávací programy žádný požadavek nebyl. Rodiče je ale mohou připomínkovat, 

především prostřednictvím školské rady. 

8. Jakým způsobem zjišťujete, jak by rodiče chtěli spolupracovat (jaké formy 

spolupráce jim vyhovují)?  

Zjišťovali jsme to hlavně přes třídní učitele a pomocí dotazníků. Víceméně hlavně 

pořádáme dílny pro děti a rodiče, vánoční jarmarky, velikonoční jarmarky, kde rodiče 

spolupracují a tato spolupráce jim vyhovuje. Jsou to prostě společné akce pro rodiče 

a děti, třeba také čarodějnice s opékáním buřtů, družina zve na lampionový průvod. Nejvíc 

se při těchto akcích angažují rodiče prvních a druhých ročníků. Ze starších ročníků se děti 



 

a rodiče zúčastňují také, ale tak do páté třídy, pak už ne. Stejně tak děti z prvního až 

pátého ročníku chodí na kroužky.  

9. Jak zjišťujete, jestli jsou rodiče s formami spolupráce, které jim škola nabízí, 

spokojeni?  

Většinou také pomocí dotazníkového šetření, ale na začátku, než jsme zjistili, jak by se 

chtěli zapojit a než se vše zajelo. Také jsme pro rodiče pořádali petanque – byl to způsob, 

jak je přitáhnout a pohovořit s nimi. 

Potvrdíte mou domněnku, že spíše než nějakou oficiální cestou, je dobré s rodiči 

hovořit právě při těchto dobrovolných akcích? 

Rozhodně ano. Prosím Vás, vezměte si ty dotazníky, které se udělají jako průzkum toho, co 

by rodiče chtěli. Není čas to tady po večerech vyhodnocovat, třídit a dělat z toho závěry. 

Stejně nám většinou vyjde, že rodiče prostě chtějí na oficiální úrovni komunikovat hlavně 

přes třídní tajemníky. Ale když si potom s rodiči povídáte při nějaké akci, kde jsou 

uvolnění, to teprve zjistíte, co by chtěli. Jak jsem řekla, někdy jsou jejich nápady zběsilé, 

ale někdy se najde nápad hodný realizace. 

Dáte mi nějaký příklad? 

Ano, například projekt Adopce na dálku. To byl původně nápad rodičů. 

10. Angažují se rodiče ve škole někdy sami? Přijdou, nabídnou se…?  

Moc ne, jsou jen výjimky. Třeba jedna babička dělala průvodce po Praze pro děti, tatínek 

doktor byl u nás na přednášce o první pomoci. Občas se tedy nabídnou, občas ano. 

Tak tedy děkuji moc za zodpovězení, zvládly jsme to nakonec rychle. Přeji Vám, ať se 

škole daří a ozvu se pak ohledně dotazníků pro rodiče, jak jsme se domlouvaly. 

Dobře, nemáte zač, děkuji za přání. Ozvěte se potom. Mějte se hezky. Na shledanou. 

Vy také, na shledanou. 

 

 



 

Základní škola C  

Dobrý den, děkuji, že jste si na mě udělal čas a poskytnete mi rozhovor pro výzkum 

k mé diplomové práci a ještě jednou Vás ujišťuji, že záznamy a výsledky za Vás  

a Vaši školu budou anonymní. Školy jsou označeny písmeny A, B a tak dále. Budu po 

sobě klást otázky v předem daném sledu. Pojem pedagogické směřování školy jsme si 

již ujasnili dopředu. Rozhovor budu průběžně zapisovat, jak jste si přál.  

V pořádku, souhlasím, jak jsme se domluvili, přejděme k otázkám. 

1. Mohl byste uvést délku Vaší praxe ve funkci ředitele této školy?  

Ředitelem této školy jsem nyní pět let, předtím jsem ale dělal ředitele patnáct let jinde. 

Tím jste mi zodpověděl další otázku, ale přeci jen ji zmíním, abyste věděl, že jsem ji 

nepřeskočila, eventuálně se můžete zmínit ještě o další předchozí pracovní pozici. 

V pořádku. 

2. Jaká byla Vaše předchozí pracovní pozice? Uvedl byste prosím i kolik let jste na 

ní působil? 

Jistě, jak jsem řekl tedy: dělal jsem ředitele patnáct let na jiné škole a ještě předtím jsem 

pracoval půl roku jako učitel. 

3. Kolik žáků máte v letošním školním roce zapsaných? 

No máme schválenou kapacitu 500 žáků, ale letos máme 420 žáků, tuším. 

4. Jaké možnosti dáváte rodičům Vašich žáků k tomu, aby se mohli podílet na 

pedagogickém směřování školy?  

Nejběžnější je dotaz na třídních schůzkách. Buď se mohou ptát rodiče sami, nebo 

prostřednictvím jimi zvolených zástupců. Úplně nejčastěji se rodiče ptají na možné změny 

volitelných předmětů. Letos zkoušíme třídy se sportovním zaměřením. Zájem byl, ale 

musíme rodičům pečlivě vysvětlovat ideu.  

Hovoříte o nejběžnějších možnostech, co třeba možnost rodičů stát se členem školské 

rady? 



 

To je ale velká bída. K účasti v této instituci musíte rodiče přemlouvat, na to není čas.  

A když už tam jsou, tak tam nic moc aktivně nedělají, věřte mi. A ostatní rodiče mohou radě 

už i psát podnětné individuální dotazy a připomínky e-mailem, ale nejspíš nechtějí. 

5. Jak moc těchto možností rodiče využívají? Co nejvíce, co nejméně? (viz předchozí 

otázka na možnosti ohledně podílení se na pedagogickém směřování školy) 

Spíše pasivita, například družina s cizojazyčným mluvčím narazila na nezájem.  

6. Nakolik jsou rodiče ochotni být členy školské rady?  

Minimálně.  

7. Do jaké míry mohou rodiče ovlivnit to, jak budou vypadat ŠVP?  

Mohou, prostřednictvím školské rady, mohou se podílet na jeho podobě, pokud o to mají 

zájem. Ovšem u nás jsem takový zájem za celou svou praxi ještě nezažil. 

8. Jakým způsobem zjišťujete, jak by rodiče chtěli spolupracovat (jaké formy 

spolupráce jim vyhovují)?  

To zjišťují třídní učitelé na třídních schůzkách od takzvaných třídních důvěrníků.  

Tedy rozhovorem? 

Ano. 

9. Jak zjišťujete, jestli jsou rodiče s formami spolupráce, které jim škola nabízí, 

spokojeni?  

Tak to nezjišťuji. To je dobrý nápad. 

10. Angažují se rodiče ve škole někdy sami? Přijdou, nabídnou se…?  

Ne, to se nestává. Spíše se nabídnou třídní učitelce s nějakou drobnou pomocí. 

Dobře, děkuji za rozhovor, ještě se Vám ozvu s dotazníky pro rodiče a domluvíme se 

na jejich distribuci.  

Dobře. Mějte se, nějak to vymyslíme. Na viděnou. 

Jsme tedy dohodnuti. Na shledanou. 

 



 

Základní škola D  

Dobrý den, děkuji, že jste si na mě udělala čas a poskytnete mi rozhovor pro výzkum 

k mé diplomové práci a ujišťuji Vás, že záznamy a výsledky za Vás a Vaši školu 

budou anonymní. Školy jsou označeny písmeny A, B a tak dále. Budu po sobě klást 

otázky v předem daném sledu. Rozhovor budu průběžně zapisovat, jak jste chtěla. 

Nemáte zač. Ano, zapisování je určitě nejlepší. 

Chápu Vás. Nejprve bych se Vás na úvod ráda zeptala na to, jak se Vám daří 

dlouhodobě udržovat velmi dobré výsledky Vašich absolventů posledních ročníků při 

započetí dalšího vzdělávání. Hraje v tom nějakou roli spolupráce s rodiči? 

Rozhodně hraje. Hlavně proto, že dáváme rodičům možnost poradenství tady přímo ve 

škole, v rámci kterého se rozhoduje o budoucí škole dětí. 

1. Mohla byste uvést délku Vaší praxe ve funkci ředitelky této školy?  

Na této škole dělám ředitelku již dobrých dvanáct let.  

2. Jaká byla Vaše předchozí pracovní pozice? Uvedla byste prosím i kolik let jste na 

ní působila? 

Předtím jsem vyučovala dva roky přímo zde ve škole. 

3. Kolik žáků máte v letošním školním roce zapsaných? 

Jsme menší sídlištní škola a nyní k nám chodí kolem 270 žáků. 

4. Jaké možnosti dáváte rodičům Vašich žáků k tomu, aby se mohli podílet na 

pedagogickém směřování školy? Pojem pedagogické směřování školy jsme si již 

ujasnily dopředu. 

Ano, sama ho dobře znám. Možnosti rodičům dáváme pouze prostřednictvím školské rady 

nebo sdružení rodičů a přátel školy. 

Můžete to nějak více specifikovat?  

Zajisté – rodiče mohou vznášet různé připomínky směrem ke školské radě, mohou se 

setkávat s jejími zástupci. Ovšem o to vůbec nemají zájem. Dále mohou rodiče mluvit 



 

s učiteli na třídních schůzkách. Když se jim nechce samotným, mohou své náměty předem 

diskutovat se zástupcem, kterého si volí vždy na prvních třídních schůzkách z řad rodičů. 

5. A mají tedy zájem? 

Skoro vůbec žádný, to, kam škola směřuje, je v podstatě záležitostí naší školy. Ne že 

bychom nechtěli být k rodičům otevření, ale oni nemají čas (snad je to tím časem) něco 

dělat, nějak se školou spolupracovat a už vůbec ne se starat o to, kam škola pedagogicky 

směřuje. 

6. Nakolik jsou rodiče ochotni být členy školské rady? 

Po přemlouvání, bez velkého nadšení. 

7. Do jaké míry mohou rodiče ovlivnit to, jak budou vypadat ŠVP? 

V podstatě nijak, ŠVP vychází z RVP a ten je nutné dodržet.  

Vy rodičům nedáváte možnost, aby se na podobě ŠVP podíleli? Třeba mohou mluvit 

do toho, jaké škola bude nabízet volitelné předměty nebo jaké kompetence by si 

rodiče přáli u svých dětí zdokonalovat a tak podobně. 

Ne. 

8. Jakým způsobem zjišťujete, jak by rodiče chtěli spolupracovat (jaké formy 

spolupráce jim vyhovují)? 

Máme dotazník. Ten rodičům rozdáme na začátku školního roku vždy na třídních 

schůzkách. Ale předem tedy už víme, jak to dopadne. Rodiče napíší, že kdyby něco, zajdou 

za učitelkou… 

9. Jak zjišťujete, jestli jsou rodiče s formami spolupráce, které jim škola nabízí, 

spokojeni? 

Nezjišťujeme.   

10. Angažují se rodiče ve škole někdy sami? Přijdou, nabídnou se…? 

Jednou.  

Neříkejte mi, že se rodiče ve Vaší škole o nic nezajímají. 



 

Ne, nezajímají. Maximálně se zřídka kdy zeptají, jaké kroužky pro jejich děti máme 

k dispozici, kdy je otevřená družina atd. Tedy takové provozní věci. 

No, to je tedy pěkné, ale i tak Vám moc děkuji za rozhovor, ještě se Vám ozvu kvůli 

dotazníkům pro rodiče. 

Určitě, nemáte zač, tak to holt s rodiči je. Na viděnou. 

Na viděnou.



 

 

Příloha 4 – Dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče,  

jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v současné době píšu 

diplomovou práci na téma Vliv rodičů na pedagogické směřování základní školy.  

Z tohoto důvodu Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku, jehož vyplnění Vám 

zabere 10–15 minut. 

Jedná se o dotazník anonymní, jehož výsledky budou použity výhradně pro akademické 

účely. Vaše odpovědi uvidím anonymně pouze já, nikoli škola. 

Předem děkuji za Váš čas. 

Bc. Vendula Běhounková 

 

D O T A Z N Í K 

 

1. Vaše dítě je žákem školy:   

  ZŠ A      ZŠ B       ZŠ C      ZŠ D  

pozn.: v reálném dotazníku doplněny místo písmen přesné názvy škol  

2. Zaškrtněte, jaký ročník navštěvuje Vaše dítě:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3. Chodí na stejnou školu i sourozenec nebo sourozenci Vašeho dítěte?  

 ano      ne 

4. Pokud jste na otázku č. 3 odpověděli ANO, uveďte prosím navštěvovaný ročník 

sourozence/sourozenců:  

(zaškrtnout můžete více možností) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 



 

 

5. Máte zájem podílet se na pedagogickém směřování školy, kterou Vaše dítě 

navštěvuje? 

 ano    spíše ano         nevím        spíše ne    ne 

Poznámka – vysvětlení pojmu pedagogické směřování školy: Pedagogické směřování 

školy v sobě zahrnuje uskutečňování vize školy, zajišťování jejího chodu a výchovně-

vzdělávacích aktivit (vyučování, kroužky, výlety atd.), které jsou vykonávány 

pedagogickými pracovníky, a k jejichž finální podobě mohou přispět vedle vedení školy, 

pedagogů a žáků také rodiče. 

6. Zajímáte se o činnost školské rady? 

 ano    spíše ano         nevím        spíše ne    ne 

7. Chtěl/a byste být členem školské rady? 

 ano    spíše ano         nevím        spíše ne    ne 

8. Pokud zní Vaše odpověď na předchozí otázku SPÍŠE NE nebo NE, prosím udejte 

důvod:  

(zaškrtnout můžete více možností) 

 nejsem seznámen/a s činností této instituce 

 nemám o činnost této instituce zájem 

 nevěřím v činnost této instituce 

 nemám čas na to zde působit 

 jiný důvod (jaký?) 

9. Jak často Vy osobně vznášíte různé připomínky týkající se pedagogického 

směřování školy na třídních schůzkách? 

 pokaždé nebo většinou   

 občas  

 málokdy        



 

 

 nikdy    

 nevím 

10. Jak často dáváte podněty k řešení záležitostí týkajících se pedagogického 

směřování školy zástupci třídy (rodiči, který by pak měl tyto záležitosti předávat 

třídnímu učiteli)? 

 jednou měsíčně 

 jednou za čtvrt roku 

 jednou za pololetí  

 méně než jednou za pololetí 

 nikdy  

 moje dítě nemá zástupce třídy 

11. Jak často Vy osobně mluvíte s pedagogickými pracovníky školy (třídní učitel, 

výchovný poradce, vedení školy, školní psycholog atp.) o záležitostech týkajících se 

pedagogického směřování školy? 

 vícekrát za měsíc a častěji 

 jednou měsíčně 

 jednou za čtvrt roku 

 jednou za pololetí  

 méně než jednou za pololetí 

 nikdy   



 

 

12. Při rozhovoru s pedagogickými pracovníky, na třídních schůzkách atd., se 

zajímáte o různé záležitosti. Přiřaďte těm, které jsou uvedené v tabulce známku od  

1 do 5, kde 1 = zajímá mě, je pro mě priorita a 5 = vůbec se nezajímám. 

oblast 1 2 3 4 5 

prospěch a chování dítěte, jeho začlenění do kolektivu 

     činnost školské rady 

     způsob výuky 

     poradenská činnost školy 

     kvalifikace pedagogů 

     budoucí cíle a plány školy 

     akce školy (výlety, školy v přírodě atp.) 

     nabídka volnočasových aktivit 

     možnost aktivního zapojení rodičů na mimoškolních aktivitách 

     podoba školního vzdělávacího programu, vzdělávací filozofie školy 

     volitelné předměty 

     jiná oblast (jaká?) 

     

13. Důvěřujete pedagogickým pracovníků školy, kterou Vaše dítě navštěvuje? 

 ano    spíše ano         nevím        spíše ne    ne 

14. Pokud jste na otázku č. 13 neodpověděli ANO či SPÍŠE ANO, pokuste se prosím 

určit důvod Vašeho váhání nebo nedůvěry:  

(zaškrtnout můžete více možností) 



 

 

 nedostatečná komunikace  

 arogantní přístup  

 neochota diskutovat o mých připomínkách 

 přehnané nároky 

 jiný důvod (jaký?)  

15. Splňuje škola celkově Vaše očekávání? 

 ano    spíše ano         nevím        spíše ne    ne 

16. Pokud jste na otázku č. 15 neodpověděli ANO či SPÍŠE ANO, pokuste se prosím 

určit důvod Vašeho váhání nebo nespokojenosti:  

(zaškrtnout můžete více možností) 

 nejasná komunikace ze strany školy 

 nejasnosti v oblasti organizace 

 chování pedagogických pracovníků 

 škola neplní to, co slibuje při zápisu 

 jiný důvod (jaký?)  

17. Vytváří podle Vás škola vhodné podmínky pro komunikaci? 

 ano    spíše ano         nevím        spíše ne    ne 

18. Pokud jste na otázku č. 17 neodpověděli ANO či SPÍŠE ANO, pokuste se prosím 

určit důvod Vašeho váhání nebo nespokojenosti:  

(zaškrtnout můžete více možností) 

 netrpělivost pedagogických pracovníků  

 nepravidelný kontakt s pedagogickými pracovníky 

 způsob komunikace 

 nezájem školy o komunikaci 

 jiný důvod (jaký?) 



 

 

19. Na zajišťování jakých aktivit byste byl/a ochoten/ochotna se podílet? 

(zaškrtnout můžete více možností) 

 zajišťování besed/sezení pro děti s různými odborníky 

 diskuse nad školním vzdělávacím plánem (jeho sestavením) 

 pomoc s úklidem školy a pozemků 

 zajištění materiálního vybavení 

 pomoc při zajišťování mimoškolních aktivit 

 zabezpečování finanční pomoci škole 

 účast v občanském sdružení / spolku při škole 

 reprezentace rodičů formou zástupce třídy (třídního důvěrníka) 

 jiná aktivita (jaká?)  

 na žádných 

20. Jaká konkrétní opatření byste uvítali, aby se zlepšily podmínky pro možnost 

participovat na pedagogickém směřování školy, které navštěvuje vaše dítě? 

V následující tabulce jsou uvedena opatření, přiřaďte jim prosím známku od 1 do 5, 

kde 1 = velmi důležité pro zlepšení možnosti participace a 5 = zcela nedůležité pro 

zlepšení možnosti participace. 

opatření 1 2 3 4 5 

více mého soukromého času 

     
větší aktivita ze strany školy - více informací 

     
vstřícnější přístup pedagogických pracovníků 

     
více společných akcí pro děti a rodiče 

     
možnost navštěvovat příležitostně vyučovací hodiny 

     
změny v komunikaci se školou 

     
jiné opatření (jaké?)  

          



 

 

21. Jaká konkrétní opatření byste uvítal/a, aby se zlepšila Vaše komunikace se 

školou? V následující tabulce jsou uvedena opatření, přiřaďte jim prosím známku od 

1 do 5, kde 1 = velmi důležité pro zlepšení komunikace a 5 = zcela nedůležité pro 

zlepšení komunikace. 

opatření 1 2 3 4 5 

vyšší frekvence třídních schůzek           

více letáčků, brožurek, příruček atd. pro rodiče           

zavedení nebo posilování možnosti písemné komunikace rodičů a školy           

více informací na webových stránkách školy           

vyšší frekvence konzultačních schůzek s třídním učitelem           

zjišťování potřeb rodičů formou dotazníkového šetření           

vymezení jiného času pro setkávání rodičů a pedagogů      

jiné opatření (jaké?)           

22. Na tomto místě máte prostor napsat připomínky, které jste nemohli v dotazníku 

vyjádřit a které se týkají možnosti Vaší participace na pedagogickém směřování 

školy. Můžete například napsat, co konkrétně Vám by pomohlo, aby se zvýšil Váš 

zájem o tuto problematiku. Nebo zde můžete uvést, zda existuje nějaká bariéra, která 

Vám znemožňuje se více na pedagogickém směřování školy podílet.  

 

 

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS.  



 

 

Příloha 5 – Tabelizovaná data dotazníkového šetření 

Seznam tabulek přílohy: 

Tabulka č. 1 – Provázanost výskytu sourozence/sourozenců s velikostí škol a navštěvova- 

ným ročníkem sourozenců (k otázce dotazníku č. 4) 

Tabulka č. 2 – Zájem rodičů o podílení se na pedagogickém směřování školy (k otázce 

dotazníku č. 5) 

Tabulka č. 3 – Zájem rodičů o činnost školské rady (k otázce dotazníku č. 6) 

Tabulka č. 4 – Zájem rodičů o členství ve školské radě (k otázce dotazníku č. 7) 

Tabulka č. 5 – Důvody nezájmu rodičů o členství ve školské radě (k otázce dotazníku č. 8) 

Tabulka č. 6 – Četnost vznášení připomínek týkajících se pedagogického směřování školy 

na třídních schůzkách (k otázce dotazníku č. 9) 

Tabulka č. 7 – Četnost dávání podnětů k řešení záležitostí týkajících se pedagogického 

směřování školy zástupci třídy (k otázce dotazníku č. 10) 

Tabulka č. 8 – Četnost využití individuálního kontaktu s pedagogickými pracovníky školy 

(k otázce dotazníku č. 11) 

Tabulka č. 9 – Další oblasti zájmu spolupráce rodičů (přidané odpovědi rodičů k otázce 

č. 12) 

Tabulka č. 10 – Důvěra rodičů v pedagogické pracovníky školy (k otázce dotazníku č. 13)  

Tabulka 11 – Důvody nedůvěry rodičů v pedagogické pracovníky (k otázce dotazníku 

č. 14) 

Tabulka č. 12 – Naplnění očekávání rodičů od školy (k otázce dotazníku č. 15) 

Tabulka č. 13 – Důvody nenaplnění očekávání rodičů od školy (k otázce dotazníku č. 16) 

Tabulka č. 14 – Názory rodičů na vytváření vhodných podmínek pro komunikaci ze strany 

školy (k otázce dotazníku č. 17) 

Tabulka č. 15 – Důvody negativního názoru rodičů na vytváření vhodných podmínek 

školou pro komunikaci (k otázce dotazníku č. 18) 

Tabulka č. 16 – Ochota rodičů podílet se na vybraných aktivitách školy (k otázce 

dotazníku č. 19) 

 

  



 

 

Tabulka č. 1 – Provázanost výskytu sourozence/sourozenců s velikostí škol  

a navštěvovaným ročníkem sourozenců 

  Počet 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

% ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 18 6 11   44 6   28   6 

Velikost školy 

Malá škola 1             100     

Středně 

velká škola 13 8     46 8   31   8 

Velká 

škola 4   50   50           

Navštěvovaný 

ročník 

2 4 25     50     25     

3 3       67     33     

4 3   33         67     

5 2   50         50     

6 2       50         50 

7 3       67 33         

8 1       100           

 



 

 

Tabulka č. 2 – Zájem rodičů o podílení se na pedagogickém směřování školy 

  Počet 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 26 43 13 12 6 

Velikost školy 

Malá škola 21 29 48   19 5 

Středně velká škola 58 26 36 17 10 10 

Velká škola 32 25 53 13 9   

Navštěvovaný ročník 

1 19 21 68   11   

2 28 18 39 21 11 11 

3 12 33 42 17   8 

4 9 33 44 11   11 

5 8 50 50       

6 8 13 63   25   

7 16 38 6 19 38   

8 7 14 43 29   14 

9 4 25 50     25 

Sourozenci na škole 
Ano 18 22 33 22 17 6 

Ne / Nemá 

sourozence 93 27 45 11 11 6 

 

  



 

 

Tabulka č. 3 – Zájem rodičů o činnost školské rady 

  Počet 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 22 35 4 28 12 

Velikost školy 

Malá škola 21 24 33   33 10 

Středně velká 

škola 58 24 31 5 28 12 

Velká škola 32 16 44 3 25 13 

Navštěvovaný ročník 

1 19 11 42   42 5 

2 28 18 32 7 29 14 

3 12 50 42     8 

4 9 33 44   11 11 

5 8 25 63   13   

6 8 13 38 13 13 25 

7 16 13 13 6 50 19 

8 7 14 14   57 14 

9 4 50 50       

Sourozenci na škole 
Ano 18 28 44   17 11 

Ne / Nemá 

sourozence 93 20 33 4 30 12 

 



 

 

Tabulka č. 4 – Zájem rodičů o členství ve školské radě 

  Počet 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 6 7 14 29 44 

Velikost školy 

Malá škola 21 5 14 5 48 29 

Středně velká 

škola 58 5 2 17 28 48 

Velká škola 32 9 13 13 19 47 

Navštěvovaný ročník 

1 19   21 26 21 32 

2 28 11 11 7 25 46 

3 12     8 42 50 

4 9 11 11 11 11 56 

5 8     13 63 25 

6 8     38 25 38 

7 16 6   6 31 56 

8 7 14     29 57 

9 4 25   25 25 25 

Sourozenci na škole 
Ano 18 6 6 6 39 44 

Ne / Nemá 

sourozence 93 6 8 15 27 44 

 



 

 

Tabulka č. 5 – Důvody nezájmu rodičů o členství ve školské radě 

  Počet 

Nejsem 

seznámen/a 

s činností 

této 

instituce 

Nemám  

o činnost 

této 

instituce 

zájem 

Nevěřím  

v poslání 

této 

instituce 

Nemám 

čas na to 

zde 

působit 

Jiný 

důvod 

% ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 81 7 19 10 73 4 

Velikost školy 

Malá škola 16 19 31 6 63 6 

Středně velká 

škola 44 2 11 16 77 2 

Velká škola 21 10 24   71 5 

Navštěvovaný ročník 

1 10 10 30   70   

2 20 15 10 15 85   

3 11 9 18 9 64 9 

4 6       83 17 

5 7   29   71   

6 5   20   80   

7 14   21 21 57   

8 6 17 33 17 83   

9 2       50 50 

Sourozenci na škole 
Ano 15 13 13 27 67   

Ne / Nemá 

sourozence 66 6 20 6 74 5 

 

  



 

 

Tabulka č. 6 – Četnost vznášení připomínek týkajících se pedagogického směřování 

školy na třídních schůzkách 

  Počet 

Pokaždé 

nebo 

většinou Občas Málokdy Nikdy Nevím 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 12 45 31 12 1 

Velikost školy 

Malá škola 21 24 24 48 5   

Středně velká 

škola 58 12 45 24 17 2 

Velká škola 32 3 59 31 6   

Navštěvovaný ročník 

1 19 11 63 16 11   

2 28 7 43 39 11   

3 12 17 50 25 8   

4 9 22 44 22 11   

5 8 13   75 13   

6 8 13 38 38 13   

7 16 6 50 25 19   

8 7 29 29 29   14 

9 4   75   25   

Sourozenci na škole 
Ano 18 17 39 33 11   

Ne / Nemá 

sourozence 93 11 46 30 12 1 

 

  



 

 

Tabulka č. 7 – Četnost dávání podnětů k řešení záležitostí týkajících se 

pedagogického směřování školy zástupci třídy 

  Počet 

Jednou 

měsíčně 

Jednou za 

čtvrt roku 

Jednou za 

pololetí 

Méně než 

jednou za 

pololetí Nikdy 

Moje dítě 

nemá 

zástupce 

třídy 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 8 17 23 14 30 8 

Velikost školy 

Malá škola 21 14 19 33 14 19   

Středně velká 

škola 58 5 16 19 12 38 10 

Velká škola 32 9 19 22 19 22 9 

Navštěvovaný ročník 

1 19 16 21 21 16 21 5 

2 28 4 18 32 11 29 7 

3 12 17 17 8 33 25   

4 9   44 11   33 11 

5 8     50 13 13 25 

6 8   13 13 38 13 25 

7 16 13 19 6   56 6 

8 7     29 29 43   

9 4 25   50   25   

Sourozenci na škole 
Ano 18   17 11 22 44 6 

Ne / Nemá 

sourozence 93 10 17 25 13 27 9 

 

  



 

 

Tabulka č. 8 – Četnost využití individuálního kontaktu s pedagogickými pracovníky 

školy 

  Počet 

Vícekrát 

za měsíc 

a častěji 

Jednou 

měsíčně 

Jednou za 

čtvrt roku 

Jednou za 

pololetí 

Méně než 

jednou za 

pololetí Nikdy 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 4 12 40 23 10 12 

Velikost školy 

Malá škola 21   10 33 29 5 24 

Středně velká 

škola 58 3 14 43 22 9 9 

Velká škola 32 6 9 38 22 16 9 

Navštěvovaný 

ročník 

1 19 11 21 42 11 5 11 

2 28 7 11 32 14 11 25 

3 12     50 33 8 8 

4 9   11 56 11 22   

5 8   13 13 38 25 13 

6 8     63 25   13 

7 16   19 38 31 13   

8 7     29 57   14 

9 4   25 50 25     

Sourozenci na škole 
Ano 18   6 61 28 6   

Ne / Nemá 

sourozence 93 4 13 35 23 11 14 

 

  



 

 

Tabulka č. 9 – Další oblasti zájmu spolupráce rodičů 

  Počet 

Zdravé 

stravování 

a zdravý 

životní 

styl v 

rámci 

školní 

docházky 

Vztah 

mezi 

dítětem 

a 

učitelem 

Možnost 

individuální-

ho přístupu 

k žákům / 

Inkluze 

Šikana/ 

Bezpečnost 

 Kvalita 

výuky 

cizích 

jazyků 

Něco 

jiného 

% ano % ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 15 13 20 13 27 20 20 

Velikost školy 

Malá škola 1         100   

Středně velká 

škola 10 20 30 10 30 10 10 

Velká škola 4     25 25 25 50 

Navštěvovaný 

ročník 

1 1     100       

2 2         50 50 

3 1 100           

4 1     100 100     

5 1           100 

6 3 33 33   33 33   

7 4       50 25 25 

8 1   100         

9 1   100         

Sourozenci na škole 
Ano 4 25   25 50   25 

Ne / Nemá 

sourozence 11 9 27 9 18 27 18 

 

  



 

 

Tabulka č. 10 – Důvěra rodičů v pedagogické pracovníky školy 

  Počet 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 36 50 8 5 1 

Velikost školy 

Malá škola 21 43 52   5   

Středně velká 

škola 58 31 47 12 9 2 

Velká škola 32 41 53 6     

Navštěvovaný ročník 

1 19 53 37 5 5   

2 28 39 57 4     

3 12 42 42 17     

4 9 33 56   11   

5 8 25 50 13 13   

6 8 25 75       

7 16 31 31 25 13   

8 7   71   14 14 

9 4 50 50       

Sourozenci na škole 
Ano 18 11 67 11 11   

Ne / Nemá 

sourozence 93 41 46 8 4 1 



 

 

Tabulka č. 11 – Důvody nedůvěry rodičů v pedagogické pracovníky 

  Počet 

Nedostatečná 

komunikace 

Arogantní 

přístup 

Neochota 

diskutovat  

o mých 

připomínkách 

Přehnané 

nároky 

Jiný 

důvod 

% ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 16 38 31 19 6 25 

Velikost školy 

Malá škola 1 100         

Středně velká škola 13 23 38 23 8 31 

Velká škola 2 100         

Navštěvovaný ročník 

1 2 50   50     

2 1 100         

3 2 100         

4 1   100 100     

5 2 50     50 50 

7 6 17 67 17   17 

8 2         100 

Sourozenci na škole 
Ano 4 50 50 25     

Ne / Nemá 

sourozence 12 33 25 17 8 33 

 



 

 

Tabulka č. 12 – Naplnění očekávání rodičů od školy 

  Počet 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 28 54 5 11 2 

Velikost školy 

Malá škola 21 33 57   10   

Středně velká škola 58 26 48 9 14 3 

Velká škola 32 28 63 3 6   

Navštěvovaný ročník 

1 19 26 68   5   

2 28 36 54 4 7   

3 12 33 50 17     

4 9 33 56   11   

5 8   75 13 13   

6 8 13 75 13     

7 16 31 25   38 6 

8 7 14 57   14 14 

9 4 50 25 25     

Sourozenci na škole 
Ano 18 6 61 11 22   

Ne / Nemá 

sourozence 93 32 53 4 9 2 

 



 

 

Tabulka č. 13 – Důvody nenaplnění očekávání rodičů od školy 

  Počet 

Nejasná 

komunikace 

ze strany 

školy 

Nejasnosti 

v oblasti 

organizace 

Chování 

pedagogických 

pracovníků 

Škola 

neplní to, 

co 

slibuje 

při 

zápisu 

Jiný 

důvod 

% ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 20 25 40 40 10 25 

Velikost školy 

Malá škola 2   50 50   50 

Středně velká škola 15 33 33 47 13 20 

Velká škola 3   67     33 

Navštěvovaný ročník 

1 1   100       

2 3 33       67 

3 2   100 50     

4 1     100 100   

5 2   100 50     

6 1 100 100       

7 7 29 29 43 14 29 

8 2 50   100     

9 1         100 

Sourozenci na škole 
Ano 6 33 17 50 33 17 

Ne / Nemá sourozence 14 21 50 36 0 29 

 

  



 

 

Tabulka č. 14 – Názory rodičů na vytváření vhodných podmínek pro komunikaci ze 

strany školy 

  Počet 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % Řádk. % 

Celkem 111 28 46 12 12 3 

Velikost školy 

Malá škola 21 38 52 5 5   

Středně velká škola 58 22 43 12 17 5 

Velká škola 32 31 47 16 6   

Navštěvovaný ročník 

1 19 26 53 16 5   

2 28 39 46 4 11   

3 12 42 25 8 8 17 

4 9 22 44 11 22   

5 8   50 25 25   

6 8 13 75 13     

7 16 25 31 25 19   

8 7 29 43   14 14 

9 4 25 75       

Sourozenci na škole 
Ano 18 6 50 11 28 6 

Ne / Nemá 

sourozence 93 32 45 12 9 2 

 

  



 

 

Tabulka č. 15 – Důvody negativního názoru rodičů na vytváření vhodných podmínek 

školou pro komunikaci 

  Počet 

Netrpělivost 

pedagogických 

pracovníků 

Ne pravidelný 

kontakt s 

pedagogickými 

pracovníky 

Způsob 

komunikace 

Nezájem 

školy o 

komunikaci 

Jiný 

důvod 

% ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 29 14 38 48 34 7 

Velikost školy 

Malá škola 2   50 50     

Středně velká 

škola 20 10 30 50 45 10 

Velká škola 7 29 57 43 14   

Navštěvovaný 

ročník 

1 4 25 50 50     

2 4 25 75 25 25   

3 4   25 75 75   

4 3   33 33 33 33 

5 4   50 50     

6 1     100     

7 7 14   43 43 14 

8 2 50 100 50 100   

Sourozenci na škole 
Ano 8 13 13 38 38 13 

Ne / Nemá 

sourozence 21 14 48 52 33 5 



 

 

Tabulka č. 16 – Ochota rodičů podílet se na vybraných aktivitách školy 

  Počet 

Z
aj

iš
ťo

v
án

í 

b
es

ed
/s

ez
en

í 
p

ro
 d

ět
i 

 

s 
rů

zn
ý

m
i 

o
d
b

o
rn

ík
y
 

D
is

k
u

se
 n

ad
 š

k
o

ln
ím

 

v
zd

ěl
áv

ac
ím

 p
lá

n
em

 

(j
eh

o
 s

es
ta

v
en

ím
) 

P
o

m
o

c 
s 

ú
k

li
d

em
 š

k
o

ly
 

a 
p

o
ze

m
k

ů
 

Z
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iš
tě

n
í 

m
at
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iá

ln
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o
 

v
y

b
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en
í 

P
o

m
o

c 
p

ři
 z

aj
iš

ťo
v

án
í 

m
im

o
šk

o
ln

íc
h

 a
k

ti
v

it
 

Z
ab

ez
p

eč
o

v
án

í 
fi

n
an

čn
í 

p
o

m
o

ci
 š

k
o

le
  

Ú
ča

st
 v

 o
b

ča
n

sk
ém

 

sd
ru

že
n

í 
/ 

sp
o
lk

u
 p

ři
 

šk
o

le
 

R
ep

re
ze

n
ta

ce
 r

o
d

ič
ů

 

fo
rm

o
u

 z
ás

tu
p

ce
 t

ří
d
y

 

(t
ří

d
n
íh

o
 d

ů
v

ěr
n
ík

a)
 

Ji
n

á 
ak

ti
v
it

a 

N
a 

žá
d

n
ý

ch
 

% ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano % ano 

Celkem 111 24 14 23 32 44 12 12 17   17 

Velikost školy 

Malá škola 21 29 5 29 38 52 10 5 5   5 

Středně velká 

škola 58 19 14 22 24 28 10 10 21   28 

Velká škola 32 31 19 22 41 69 16 19 19   6 

Navštěvovaný ročník 

1 19 16 26 16 42 58 11 5 11   5 

2 28 21 11 14 29 57 11 14 11   11 

3 12 25 17 17 25 33 8 8 17   33 

4 9 56 11 22 33 33 22 33 33     

5 8 13 13 63 50 38 13   13     

6 8 13   13 13 25 13 13 13   38 

7 16 31 13 38 31 31 6 6 19   25 

8 7 14   29 43 43 14 14 14   43 

9 4 50 25 25   50 25 25 75   25 

Sourozenci na škole 
Ano 18 17 17 22 28 39 17 17 33   22 

Ne / Nemá 

sourozence 93 26 13 24 32 45 11 11 14   16 

 

 


