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Chodíš do školy rád(a)?

(ano, často; ano, ale jenom občas; ne, nikdy)

s úrovní záchodů a umýváren

s prostorami školy

se způsobem předávání důležitých informací rodičům

(rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

 – vaše škola  – průměr všech zapojených škol

2. naučit spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi

3. naučit dodržovat pravidla 3. předat maximum znalostí a vědomostí

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Doporučil(a) byste tuto školu svým přátelům, pokud by hledali 

školu pro své dítě? (rozhodně ne; spíše ne; spíše ano; rozhodně ano)

4. naučit slušně se chovat

5. naučit samostatně vyhledávat a zpracovávat informace

1. naučit samostatně vyhledávat a zpracovávat informace 1. naučit samostatně myslet a řešit problémy

2. naučit spolupracovat v kolektivu, vycházet a jednat s lidmi

Ohodnoťte známkou od jedničky do pětky svůj celkový 

dojem z této školy. (5 – nejhorší; 4; 3; 2; 1 – nejlepší)

Nejoblíbenější předměty

Stává se u vás ve třídě mezi dětmi, že někdo někomu 

ubližuje?

Máš ve škole strach z některých dětí?

4. naučit slušně se chovat

5. naučit samostatně myslet a řešit problémy

Ve sloupci Ø je průměr číselných hodnot odpovědí, kde hodnota 1 odpovídá nejvíce důležitému cíli a hodnota 5 nejméně důležitému cíli.
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Do školy chodím hodně

rád(a).

Do školy chodím rád(a)

jenom trochu.

Do školy nechodím

rád(a).

Důležitost vzdělávacích cílů školy – Jak moc jsou pro vás důležité následující cíle školy? (top 5)

tělesná výchova

pracovní činnosti

výtvarná výchova

Top 3 předměty Atmosféra školy

95 % 90 %90 %

Vnímání vztahů

ne, nikdyano, často

Spokojenost rodičů se školou – Jste u vás ve škole spokojen(a) s následujícími oblastmi? (top 3) 

rozhodně anorozhodně ne

známka 1známka 5

rozhodně anorozhodně ne

Mapa školy ZŠ

Hodnocení školy z pohledu rodičů
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kód školy: CEOR


