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Příloha 1 :  

Rozhovory se zákonnými zástupci žáků 

 

Maminka Pavlínky, třída A 

 

1. Pavlínka nastoupila do MŠ u nás ve vesnici. Pro všechny to bylo ovšem velmi 

náročné. Vzhledem k tomu, že je autistka, kontakt s ostatními dětmi byl velmi obtížný. 

Když se přiblížil nástup do školy, zvažovali jsme, zda dojíždět do Pardubic nebo 

do Čáslavi. V obou školách jsme se byli podívat a zvítězila vaše malá škola. Pavlínka 

chodí do školy 5 rokem. 

 

2. V této škole jsme s pedagogy nesmírně spokojeni. Můžu se jim svěřit s jakýmkoliv 

problémem. Ať již ve škole, ale i doma. Mám kontakt nejen na kancelář školy, 

ale paní učitelka i obě asistentky mi dali své soukromá čísla. Opravdu se nebojím 

zavolat i o víkendu, je-li problém naléhavý, i pozdě večer. Nikdy mě neodbyli, vždy se 

snaží najít řešení. Přesně takové lidi si ke svému dítěti představuji. Ochotné, vstřícné, 

prostě maminy. Někdy si pro Pavlu přijde babička s dědou a mají s učitelkami také 

takové zkušenosti jako já.  

 

3. Jak jsem vám již říkala, Pavla je autistka. Někdy je s ní velmi těžké pořízení. Když 

nemá náladu, vzteká se, křičí. Za ty roky, co chodí do školy, se naučila, co smí 

a nesmí. Je to nádherné. Paní učitelka jí věnuje individuální péči. Má ve třídě svůj 

koutek s boxíkem. I mě učitelky naučily, jak doma s Pavlou pracovat. Strukturované 

vyučování nám moc vyhovuje. Jinak se zde naučila samostatně se najíst, říci si 

na záchod. Naučila se i jít se mnou do obchoďáku a nevztekat se. Moc za to všem 

děkuji. 

 

4. O tom, co se ve škole děje jsem informována, když ráno Pavlu přivedu nebo ji ze 

školy vyzvedávám. Na větší akce dostanu, krásnou pozvánku. Škola má i své webové 

stránky, tak i tam se dozvím, co je nového.  

 

5. Na všechny s babičkou rády chodíme. Ale musíme se napřed domluvit s učitelkami, že 

třeba do kostela přijdu později, sednu si tak, aby mě Pavla neviděla a akci zvládla. 

Pokud by mě uviděla, byl by to pro ni signál, že se jde domu. Ze všech akcí mám 

nejraději posezení ve třídě.  Pavla je ve známém prostředí, zabaví se a já si v klidu 

můžu popovídat nejen s učitelkami, ale i maminkami. Je to pro mě zpestření. My se 

na nějaké návštěvy kvůli Pavle nedostaneme, tak tyto akce školy moc vítám. Moc za 

ně děkujeme. 

 

 

 

 



 

 

Maminka Helenky, třída B 

 

1. Helenka chodí do školy šestým rokem, ale ve třetí propadla, tak je teprve v 5. třídě. Na 

tuto školu mě upozornila naše paní doktorka. Poslala nás, ať se sem jdeme podívat 

a uvidíme, jak se nám tady bude líbit. Na první pohled se nám budova z venku zdála 

úplně strašná. Fasáda omlácená, okna stará. Prostě chtěli jsme se otočit a odejít. Jsem 

moc ráda, že jsme to neudělali. To, co jsme viděli uvnitř, nás úplně dostalo. Tak 

příjemné prostředí jsme nečekali. Za ty roky se změnil i vzhled budovy. Má novou 

fasádu, všude nová okna, krásně navoněno, no prostě paráda. Člověk nikdy nesmí dát 

na první dojem. 

 

2. To že jsme sem Helenku zapsali, byla zásluha i paní ředitelky a učitelek. Ochotně nám 

vše ukázali. Třídu, jídelnu, úplně všechno. Moc hezky se k nám, ale hlavně k Helence 

chovali a to rozhodlo. Vůbec si nedovedu představit, že bychom šli jinam. 

 

3. To, co tady naši Helču naučili, bych doma nikdy nezvládla. Já ani nevěděla co s ní 

dělat. Naučila se velké samostatnosti. Zvládne se sama najíst, k jídlu si vše připraví. 

Dokáže přiřazovat obrázky, skládá kostky dokonce i puzzle. Jen mě mrzí, že se nedaří 

naučit ji říkat si na záchod. Ale bojujeme s tím a snad se to podaří. 

 

4. Já si myslím, že o všem co dělají, vím. Dostanu to napsané v notýsku nebo mi paní 

učitelka pošle pozvánku. Škola má i internetové stránky, ale já to s počítačem moc 

neumím, spíš naše holky, tak ty mi řeknou, když tam je něco zajímavého. Hlavně tam 

hledají fotky z besídek a různých akcí.  

 

5. Já na všechny akce chodím, někdy jde i manžel, ale většinou nemá čas, tak jdu 

s holkama. Na vánoční besídku i napeču a dáme kafíčko. Je to moc fajn. Těším se, 

uvidím, co nového se Helča naučila. Ona se ráda předvádí, tak si to užije i ona.  

 

 

 

Babička Tibora a Wiliama, třída C 

 

1. Když jsme se přestěhovali do Čáslavi, paní se sociálky nám řekla, ať jdeme do téhle 

školy a kluky přihlásíme. Tak jsem to udělala. Tibor chodí do 7. třídy, Wiliam do 8. 

 

2. Já si tady s nikým nepovídám. Kluky ráno vozí strýc a zase je vyzvedává, tak já nikoho 

neznám. Do školy jezdím jen jednou za měsíc, zaplatit jídlo a školné. Když učitel něco 

chce, tak to kluci vyřídí, já se podívám do notýsku, podepíšu ho a je to. Já když chci 

kluky omluvit, že jsou nemocní, zavolám učiteli. Mám na něj telefon. On je omluví. 

 



3. Jo, kluci se učí dobře a chodí do téhle školy rádi. Tam, co byli předtím, se jím nelíbilo, 

smáli se jim, že jsou cikáni. To tady není. Naučili se tu pěkně číst, umí sami nakoupit 

a tím mi moc pomáhají. Já někdy nemůžu na nohy. Ale nejvíc se klukům líbí, že tady 

můžou používat počítač, někdy na něm doma dělají i úkol, a Tibor se tady naučil hrát 

na kytaru. I když jsme se zas přestěhovali, školu měnit nebudeme, i když je sem vozit 

je dost drahé. Ale když je tu klukům dobře, je to pro ně moc dobré. 

 

4. Kluci mi všechno, co se tu děje, řeknou. Někdy přinesou pozvánku na besídku. Dělají 

toho tady hodně, ani všechno nevím. 

 

5. Na besídky nechodím, bolí mě nohy.  Když mi chce učitel něco říct, stavím se za ním, 

když jdu platit. Tak jsme domluveni a stačí to. S klukama nejsou problémy, tak proč 

sem zvlášť jezdit. Benzín je drahý.  

 

 

 

 

Maminka Honzíka – praktická škola 

 

1. Do téhle školy chodíme už 14 let. V době, když měl Honzík jít do školy, nikde blíž nic 

nebylo. Nejdřív sem chodil do přípravné třídy, pak automaticky přestoupil do první 

třídy. Letos budeme končit v praktické škole a Honza půjde do denního centra. Tak se 

pro něho nic nezmění, bude pořád tam, kde to zná a cítí se tu dobře. 

 

2. Od začátku naší docházky je vztah mezi mnou, učitelkami na výborné úrovni. Tak 

vstřícný, můžu klidně říct kamarádský, vztah je málo kde. Nic pro učitele není 

problém, vše se řeší k Honzíkově spokojenosti, tak aby on byl spokojený. 

 

3. I to, jak ho tu učí, je přizpůsobeno jen potřebám Honzy. Na začátku docházky měl svůj 

individuální plán. Pak se začal vzdělávat tak jako ostatní děti, podle společného plánu. 

Jen podle té lehčí verze. Jsem zde moc spokojena. Když byl Honza v 6. třídě, musela 

jsem do nemocnice a neměl se kdo o Honzu postarat. Nebyl problém tady zařídit 

ubytování ve středisku. Honza si tu rychle zvykl. Ráno jen sejde ze schodů a je 

ve škole. Kdybych ho vozila, musel by brzo vstávat a to nechci.  

 

4. O dění ve škole jsem podrobně informována z webovek, ale i z notýsku. Tam mi každý 

týden paní učitelka napíše, co Honza celý týden dělal, jak jedl. Pokud je nějaká 

společná akce, vloží mi do notýsku pozvánku. 

 

5. Na některé akce jdu, ale někdy mě z práce nepustí, tak to nejde. Ale vánoční posezení 

si nenechám ujít. Je tam vždycky moc krásně, cukroví, kafíčko, ale ta atmosféra. Já 

to ani neumím říct, jak jsme tu spokojeni. Moc všem děkuji. Jsou tu takové hodné tety 

ani ne učitelky. 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

Dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče, prosíme Vás o vyplnění dotazníku. Pomocí dotazníku chceme zjistit, jak jste s naší 

školou spokojeni, co si přejete změnit. Dotazník je anonymní. Označte křížkem vždy jednu 

odpověď, můžete také přidat vlastní návrhy, připomínky. 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplňování dotazníku, za spolupráci.  

1. Má dcera/syn navštěvuje 

 Základní školu  

 Základní školu speciální 

 Praktickou školu jednoletou 

2. Je vztah mezi vámi a školou partnerský? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

3. Máte dostatečné informace, jak probíhá vzdělávání vašeho dítěte ve škole, co se učí 

a jakým způsobem 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

4. Informace máte možnost získat pomocí webových stránek školy. Víte o této 

skutečnosti? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

5. Již jste navštívila webové stánky školy? 

 ANO 



 NE 

 

6. Pokud získáváte informace z webových stránek školy, jste s těmito informacemi 

spokojeni? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

 

7. Máte dostateční informace o chování svého dítěte ve škole? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

8. Vyhovuje vám způsob komunikace se školou, učitelem (komunikační notýsek, 

webové stránky, informační letáčky)? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

9.  Pokud upřednostňujete osobní kontakt, myslíte si, že jde ze strany školy, učitelů o 

vstřícné jednání? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

10. Je – li nutné, ze strany školy, řešit problémy, jste spokojeni, jak je situace řešena? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

11. Způsob, jakým s vámi jedná vedení školy a učitelé, je pro vás příjemný, vstřícný? 



 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

12. Máte dostatečný prostor na vyjádření svých připomínek, námětů, názorů? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

13. Máte možnost ovlivnit dění ve škole? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

14. Myslíte si, že pedagogové vidí problémy dětí a reagují na ně? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

15. Domníváte se, že se vaše dítě do školy těší a je zde spokojené? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

16. Chodí vaše dítě do školy s pocitem, že je v bezpečí? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

17. Chodíte na třídní schůzky pravidelně? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 



 SPÍŠE NE 

 NE 

 

 

18. Škola organizuje pro rodiče, veřejnost spoustu akcí. Jste o nich informováni? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

 

 

19. Podílíte a účastníte se těchto akcí? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

20. Splňuje škola to, co od ní očekáváte? 

 ANO 

 SPÍŠE ANO 

 SPÍŠE NE 

 NE 

21. Zde můžete napsat vaše návrhy, připomínky, jak by se mohla zlepšit spolupráce Vás 

a školy.  

 

 

 

 

 

 

  



PŘÍLOHA Č. 3 

Pozvánky, fotografie 

 

 



 

Vánoční slavnost s rodiči 

 

 

Pečeme z dýně 

 

 


