Vyhodnocení ankety Rady rodičů na téma spolupráce a komunikace
Listopad 2020–leden 2021
Zpracovala Jana Knappová
Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas vyplnit naši krátkou anketu. Celkem jsme zaznamenali 129
odpovědí rodičů více než 160 dětí. Následuje vyhodnocení jednotlivých otázek s krátkým
komentářem.

1. Co podle vás Rada rodičů dělá?

Velká většina odpovědí poměrně výstižně vyjadřovala, co je naším cílem – zprostředkování
komunikace mezi rodinou, školou a všemi, kteří mohou ovlivňovat podmínky pro vzdělávání našich
dětí. Aktivně se snažíme se o zabezpečení zdravého a bezpečného prostředí pro kvalitní a moderní
vzdělávání.

2. Jakým dalším tématům by se podle vás Rada rodičů měla věnovat?
Necelá polovina odpovědí obsahovala i návrhy, čemu bychom se měli věnovat. Jednotlivé návrhy
jsme uspořádali do kategorií, dále se jimi budeme zabývat a postupně je zprostředkujeme i vedení
školy.

Nevím, současné aktivity jsou dostačující
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3. Jak hodnotíte množství informací, které o Radě rodičů máte?
4. Jak jste doposud získávali informace o RR?
5. Jaký způsob získávání informací preferujete?
Pro ¾ respondentů jsou informace o RR dostačující, aktivity RR nezajímají pouze 2 % odpovídajících
rodičů. Emaily od delegátů tříd jsou nejčastějším zdrojem informací, a také velká většina tento
způsob preferuje. V některých třídách bohužel naráží na nedostupnost emailových adres. V pořadí
preferencí následují zprávy v Bakalářích a na webu školy. Na základě těchto zjištění se budeme snažit
aktualizovat stránky a důležitá sdělení zasílat přes Bakaláře.

24%
Informace jsou dostačující
Nezajímá mne to,
nepotřebuji nic víc vědět

2%

Rád(a) bych o RR a jejích
aktivitách zjistil(a) víc
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Jak jste doposud získávali informace o RR?
Od delegáta naší třídy
Od třídního učitele/učitelky
Z webu školy
Od jiných rodičů
Jsem delegát
Jiné
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Jaký způsob získávání informací preferujete?
Emaily od delegáta třídy
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Zprávy na nástěnce Komens v Bakalářích
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Zveřejňování informací na webu školy
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Rodičovské online forum
Jiné
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4

6. Jak hodnotíte finanční příspěvek do fondu RR (současná výše je 300 Kč)
Většina odpovídajících považuje současnou výši příspěvku za přiměřenou. Nezanedbatelná část
rodičů však neví, na co přesně jsou peníze používány. Proto bychom rádi průběžně zveřejňovali, do
čeho jsou peníze RR investovány. Zápisy z jednání RR, kde se financování probírá a schvaluje, budou
rovněž umisťovány na webové stránky.
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Je to přiměřené
Nevím, nedovedu posoudit
Je to málo, navrhuji zvýšit
Zvýšit v případě potřeby
Je to moc, navrhuji snížit
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7. V souvislosti s rekonstrukcí kuchyně a jídelny uvažujeme o zapojení do programu Skutečně
zdravá škola. Jaký je váš názor?
Se zapojením do programu souhlasila více než polovina odpovídajících rodičů, třetina nemá žádné
informace. Rodiče, kteří se chtějí aktivně zapojit, budeme co nejdříve kontaktovat. Zapojení do
programu podporuje vedení školy, ale zároveň velkým omezením je současný stav kuchyně.
Vnímáme a respektujeme i nesouhlasné názory, které jsou mezi rodiči i zaměstnanci kuchyně. Proto
budeme hledat cestu přijatelnou pro co nejvíce zúčastněných.
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Program znám a zapojení školy by se mi líbilo.

Nevím, o co se jedná.

Program znám a rád(a) se do něj aktivně zapojím.

Program neznám, zapojení školy by se mi líbilo.

Jiný negativní názor

Program znám, ale nesouhlasím se zapojením školy.

Jídelnu nevyužíváme

