
 

VYJÁDŘENÍ K DOTAZNÍKŮM 
 

MŠ 

 

1. Malá rozmanitost svačinek  

Úprava jídelníčku v MŠ je v kompetenci „vedoucí stravování“, probíhá konzultace vedoucí 

školky a jídelny, připravujeme zapojení do projektu Zdravá jídelna s možností konzultace 

s odborníky na stravování. 

 

2. možnost rodičů diskutovat s pedagogy o výuce a vzdělávání (konzultace) - kdy je možné, 

jak si schůzku domluvit? 

konzultace probíhají denně dle potřeby (individuálně lze domluvit schůzku s třídními 

učitelkami), ve třídě předškoláků lze konzultovat po skončení Edukativně stimulačních 

skupinek; (Nejasnosti či vznikající problémy je nutné řešit přímo s třídními učitelkami ihned.) 

 

3. Častější pobyt dětí venku nejen na zahradě 

Třída předškoláků bude nadále pokračovat v badatelských vycházkách po okolí. Vycházky dětí 

ze tříd Myšek a Ježků lze podle situace a personálního zajištění řešit rozdělením třídy na mladší 

a starší děti. Z bezpečnostních důvodů by vycházky mohly absolvovat především starší děti. 

Naší prioritou je budování přírodní zahrady, kde je dětem umožněn volný pohyb, spontánní hra 

a činnosti zaměřené na environmentální vzdělávání (práce s přírodninami, výtvarné činnosti, 

pozorování života a jeho proměn v zahradě, …).  

 

4. PR - jiný informační kanál pro prezentaci školy, sociální sítě  

Zjišťujeme možnosti tvorby stránek na sociálních sítích (Facebook) v souladu se směrnicemi 

GDPR 

 

5. Očekávané výstupy MŠ - individuální přístup k možnostem předškoláků, příprava na vstup 

do ZŠ - především socializace, sebeobsluha, nestrašit děti neúspěchem  

Při vzdělávání dětí se řídíme závaznými dokumenty pro předškolní vzdělávání, které jsou 

dostupné na webových stránkách a ve vestibulu MŠ a ZŠ. Průběžně upravujeme požadavky 

našich předškoláků dle požadavků pedagogů z naší ZŠ. Máme možnost sledovat další pokroky 

žáků především v 1. ročníku (náslechy učitelek Žabek v ZŠ). 

K dětem přistupujeme individuálně, u každého rozvíjíme jeho maximální rozvoj dle jeho 

osobnostních možností a schopností. Nabízíme rozmanité činnosti, aby každé dítě mělo 

možnost výběru a mohlo se tak přes svoji silnou stránku přiblížit právě probíranému tématu 

Každé dítě je jiné a potřebuje jiný přístup, který konzultujeme s rodiči.  

Při úkolech (činnostech) dětem opakovaně vysvětlujeme, že si různá grafomotorická cvičení 

pouze zkouší, vedeme je ke spolupráci, k sebehodnocení, poskytujeme jim zpětnou vazbu  

a přiměřeně je motivujeme k další činnosti.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ZŠ 

 

1. Školní akce jsou někdy připravené narychlo, což má dopad na kvalitu vystoupení dětí, 

organizaci. Najít hranici mezi samostatností dětí a vedením pedagogy. 

Méně akcí s vyšší hodnotou je motivací letošního roku. Rozdělujeme proto aktivity jednotlivých 

tříd (především těch starších) tak, aby došlo ke kvalitní přípravě s maximálním nasazením 

především žáků a vedení pedagogů. 

 

2. Kroužky pro dospělé 

Spíše nabídneme setkávání O škole po škole, některé náměty jste nám předložili v rámci 

dotazníku (systém hodnocení, sebehodnocení, sdílení zkušeností se slovním hodnocením, 

setkání s absolventy školy a jejich zkušenosti s dalšími školami na 2. stupni).  

V zimních měsících nabídneme tvoření s přírodninami pro dospělé. 

 

3. Větší důraz na výuku angličtiny 

Počet hodin AJ je dán školním vzdělávacím programem. Ve 4. a 5. ročníku navíc dělíme vždy 2 

hodiny týdně na skupiny dle úrovně jazyka. Ve 3. až 5. ročníku probíhá výuka externího lektora. 

 

4. Více výuky, procvičování, pravidelnější hodnocení místo množství výletů a akcí  

(někdy jsou na úkor výuky) 

Velmi časté téma diskuse i pro nás pedagogy. Cílem každé akce, i tradiční výuky v lavicích je 

posun žáka, nabídnutí možností, seznamování se s různými prostředími na různých místech. 

Školní akce a výlety jsou součástí všeobecného rozvoje žáků. Rozhodně však nesmíme 

zapomenout na osvojení základních vědomostí (počítání, gramatika a další). 

 

5. Web školy aktualizovat a optimalizovat pro mobily 

Připravujeme profil na facebooku. Další změny nás budou čekat dle možností a financí školy. 

 

6. Kázeňské problémy, nezvládání učiva, setkání s ředitelem školy 

V letošním roce pracují ve škole 2 asistenti (2. a 5. ročník), v některých hodinách jsou 2 

vyučující. Pokud Vám je cokoli nejasné, obracejte se na jednotlivé třídné učitele, případně na 

ředitele školy. Setkání ke kvalitě výuky a představení postupů jednotlivých vyučujících bude 

možné při seminářích O škole po škole. 

 

7. Více informací i od netřídních pedagogů směrem k rodičům 

Bereme jako závazek pro třídní učitele, aby průběžně shromažďovali informace k jednotlivým 

žákům od všech pedagogů ve třídě. 

 

8. Včasné zaslání akcí na měsíc 

Akce budeme i nadále odesílat co nejdříve. 

 

9. Problém při dotazech okolí na známky žáků 1. ročníku, forma hodnocení smajlíky je 

vnímána jako hra než jako určitá disciplína v hodnocení 



 

Na toto téma plánujeme jarní setkání O škole po škole, vzájemná diskuse a hledání argumentů. 

Budeme více vysvětlovat a ukazovat přínosy. 

 

10. Příliš mírné známkování, zaměření se na snahu oproti hodnocení vědomostí 

I toto může být tématem společného setkání. Pro žáky i rodiče by měly být zásadní známky 

především v pátém ročníku, aby po přechodu na 2. stupeň nebyl velký propad hodnocení. 

Pravidelně se dotazujeme našich absolventů a dle toho upravujeme naše nároky. V nižších 

ročnících je známka spíše zpětná vazba rodičům, motivace žákům. Vždy je dobré se 

individuálně domluvit s pedagogem, co konkrétního žáka posune dopředu, co jej neudupe (zda 

špatná známka, či ohodnocení snahy, zájmu, nasazení, pojmenování silných stránek). 

 

11. Pravidelné týdenní hodnocení 

Sebehodnocení žáků probíhá převážně každý týden (jednotlivé cíle). Hodnocení pedagogů dle 

probraného učiva, tématu. 

 

 

Vážení rodiče, děkujeme za Vaše dotazy. Vždy jsou pro nás podnětem k přemýšlení, hledání 

cesty a mnohdy i velkým povzbuzením. Jsme tu pro Vaše děti, jsme tu proto, aby měly radost 

z poznávání, spolužáků, ze školních aktivit a alespoň trochu i radost ze školy. Pokud jste na 

Váš dotaz nedostali odpověď, můžeme se setkat osobně, případně mi napište. 

 

Za pedagogy školy Petr Juráček 

 


