
Dotazník pro rodiče a žáky 

ZŠ Skálova 193 vyplněných dotazníků z 500 celkem (návratnost 39 %) 
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1 Styl a metody výuky mi vyhovují 27 108 36 8 14 

2 Učitelé se zajímají o všechny žáky stejně a ne jen o „své oblíbence“ 39 84 30 22 18 

3 Dítě má ve své učitele důvěru, může se na ně kdykoliv obrátit s žádostí 
o pomoc, kdykoli může vyjádřit svůj názor 

73 68 30 15 7 

4 Domnívám se, že ve škole je uplatňováno příliš mnoho zákazů a příkazů 
a daleko méně motivujícího vedení žáků 

26 36 65 34 32 

5 Je-li to nutné v zájmu dítěte, není problém konzultovat některé otázky 
s učitelem a zavolat mu do školy či domů 

98 52 15 15 13 

6 Ředitel školy se zajímá o návrhy rodičů na zlepšení kvality vzdělávání a 

na jejich základě plánuje další rozvoj školy, rodiče tak mají možnost 

ovlivnit dění ve škole 

25 47 30 19 72 

7 Máme-li podnět nebo stížnost ke vzdělávání, přístupům učitelů k 
žákům, k metodám hodnocení aj.,  můžeme se kdykoli bez obav obrátit 
na učitele nebo ředitele školy, který zařídí prošetření a vyřešení situace 

52 73 19 14 35 

8 Naše dítě má často strach či obavy z chování některých spolužáků 
(šikana) 

16 21 65 86 5 

9 Naše dítě má často strach či obavy z chování některých učitelů 
(nepřiměřené tresty, ponižování, apod.,) 

15 15 62 93 8 

10 Se školou, kterou naše dítě navštěvuje, jsme spokojeni 59 91 29 8 6 

Níže uvedené poznámky jsou jednotlivým vyjádřením respondentů: 

- atmosféra není dobrá 

- pan ředitel neřeší stížnosti rodičů, vyslechne, neprošetří a situaci neřeší 

- 1. stupeň ZŠ je na velmi vysoké úrovni, přístup učitelů k žákům je objektivní, svoji práci odvádějí výborně, 

učení je hlavní priorita – obrovský rozdíl mezi 1. a 2. stupněm, úroveň učení na 2.stupni je nízká a prostředí 

(budova ve Skálově ulici) dětmi poničené, mladší děti mají strach, ze šikany od starších dětí, bojí se samy 

chodit na WC i po budově školy. Pan ředitel kryje šikanu, přenáší vinu na učitele, chce mít skvělou pověst, 

tomu podřizuje vše. Neinformuje objektivně učitele o žácích, kteří jsou problematičtí!!! 

- navrhuji zlepšit prevenci šikany na II. stupni ZŠ 

- šikana ve II. třídě, o které učitelka věděla… 

- málo respektu dětí vůči dospělým (jiným rodičům) 

- přimlouvám se za rozšíření pravomocí učitelů vůči některým žákům (případně rodičům). Jejich drzost a 

arogance začíná být neúnosná. 

- pauza na oběd je krátká 

- umožnit dětem nákup pečiva, mléčných výrobků a tekutin např. ve školním kiosku. Dosud mají možnost 

pouze nákupu ochucených nápojů v předražených automatech 

- chceme mít lepší automaty a bufet -  5x 

- doplnit pití i o malé přestávce -  3x   



- o přestávkách by se mělo dbát na dozor ve třídách. Aby učitelé věděli, co se děje. 

- učitelé by se měli zajímat o všechny žáky stejně, nejen o šprty a své oblíbence 

- chybí podrobnější vysvětlení jídelníčku 

- kvalita obědů se zhoršila, obědy jsou vlažné nebo studené - 12x 

- nevyhovuje výběr obědů na odloučeném pracovišti ZŠ 

- na dámských záchodech nedostatek toaletního papíru. Je to součást hygieny! -  7x 

- špatné a smradlavé záchody, špatný stav sociálních zařízení -  7x 

- na WC nejsou zrcadla 

- špatné další vyžití – hřiště, prolézačky 

- vylepšit školní družinu 

- více zájmových kroužků pro děti 

- chtěli bychom mít úplnou základní školu v Turnově II 

- větší kreativitu při výuce anglického jazyka. Například roční obměnu učitelů ve třídách. Dítě si vyzkouší 

práci s jiným učitelem, neboť každý má jiné metody výuky. 

- doporučuji se zaměřit na metodiku výuky AJ na 1. stupni ZŠ 

- žáci nemají základní znalosti angličtiny – po výuce po přechodu na gymnázium potřebují doučování! 

- nezamykat školu před 7,30 ráno. Děti stojí venku v dešti a mrazu - 2x 

- nepřiměřené tresty, omezování osobního protinázoru žáků 

- dobrá spolupráce s třídní učitelkou 

- nejsou podporovány vztahy mezi chlapcem a dívkou 2x (nesmějí se držet za ruce apod.) 

 

 

 

 

 

 

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELE ŠKOLY  - Mgr. Roman Mareš:  

Ředitel školy si dovoluje vyjádřit k některým připomínkám rodičů. Ředitel školy děkuje za všechny připomínky, 

k některým dalším se chce vrátit prostřednictvím webových stránek školy. 

1/ Ředitel školy je přesvědčen, že stížnosti rodičů řeší. Všechny stížnosti jsou řádně evidovány, řešeny dle platné 

směrnice, stěžovateli je vždy odpovězeno. V období  2006 - 2011 bylo řešeno 11 stížností, z nichž 10 bylo ke 

spokojenosti stěžovatele řádně vyřešeno, poslední je řešena v současné době. 

2/ Kromě oficiálních stížností řešil ředitel od r. 2006 desítky připomínek žáků, rodičů, pedagogů týkajících se šikany, 

nevhodného chování, provozu školy apod. Ačkoliv se nejednalo o stížnosti,  o všech jednáních je řádně vedena 

dokumentace. Je k nahlédnutí u ředitele školy, ovšem za předpokladu splnění ochrany osobních dat a svědků 

účastnících se řešeného problému.  

3/ Ředitel důrazně odmítá tvrzení, že kryje šikanu, naopak. Další postupy v řešení šikany jsou neustále zdokonalovány 

patřičným vzděláváním pedagogů a nadstandardní prací školního  metodika prevence.     

4/ K připomínkám ohledně toalet ředitel vidí především problém v neustálé osvětě mezi žáky, jak toalety správně 

používat, jak hospodařit s hygienickým prostředky apod. V tomto věří v pomoc samotných rodičů, SRPŠ a samotných 

žáků. Horší stav toalet chce řešit dalšími technickými zásahy v průběhu nejbližšího období.     

Vyjádření vedoucí školní jídelny k připomínkám ke stravování. 



Skladba jídelníčku je ovlivněna několika závaznými faktory, zejména finančním limitem a tzv. spotřebním košem, což 

je dodržování výživných hodnot potravin konzumovaných v daném časovém úseku. Strávníci si denně vybírají ze 2 

menu /na budově Skálova/ - zpravidla jedno masité a jedno bezmasé jídlo. Je dbáno na pestrost a rozmanitost stravy. 

Jídla jsou připravována zpravidla domácím způsobem. Obědy jsou hojně doplňovány porcemi čerstvé zeleniny ve 

formě oblohy či zeleninového salátu, ovocem a mléčnými výrobky. Školní jídelna získala Certifikát o zdravém vaření, 

neboť používá pouze ty přísady, jež splňují nejpřísnější hygienické a senzorické požadavky kladené na výrobu 

kvalitních potravin. Při pravidelných kontrolách KHS nejsou opakovaně zjišťována žádná pochybení. Ohlasy strávníků 

na kvalitu jídla máme více než kladné a pramení z osobního jednání s námi.12 připomínek z ankety z celkového počtu 

700 strávníků nepovažuji za signifikantní. 

Vyjádření ředitele školy k připomínkám ke stravování.   

Teplota vydávaných jídel je pravidelně měřena před výdejem na obou výdejnách a 2 x v průběhu výdeje. Ani vedoucí 

ŠJ, ani kontroly KHS nezjistily za uplynulé 2 roky žádné nedostatky. 

Výběr obědů ze 2 jídel i na pracovišti Alešova chceme řešit. Jsme teoreticky a logisticky připraveni, problém vyžaduje 

vyšší investici. Věříme, že za podpory OŠKS a města Turnova se záměr uskuteční.  

Pitný režim zajišťovaný ŠJ na obou pracovištích a ve ŠD považujeme za dostačující, jedná se o nadstandard práce ŠJ. 

O dalším rozšíření neuvažujeme. Apelujeme v tomto na rozumný pohled rodičů a žáků, aby při přípravě svačin 

vzpomněli i na pro dítě vhodný nápoj. O zřízení školního kiosku či bufetu zatím neuvažujeme. 

  K dalším připomínkám se chceme postupně vracet na webových stránkách školy, při jednáních SRPŠ a školské 

rady. 

Mgr. Roman Mareš, ředitel školy 

 


