
Shrnutí dotazníkového šetření  

„Vnímání školy / školky Velké Losiny očima rodičů“ 

Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Kantar TNS uskutečnila ZŠ a MŠ Velké Losiny 
v květnu 2017 kvantitativní dotazníkové šetření. Výzkumu se zúčastnilo celkem 
104 rodičů, kteří průměrně 12 minut vyplňovali moderní online dotazník. 

Hlavní zjištění: 

• Kromě místní dostupnosti si školu ve Velkých Losinách rodiče pro své děti vybírají 
především kvůli kamarádům dítěte a dobré vlastní zkušenosti. 

• Škola je hodnocena velice kladně, neboť více než 90 % rodičů je spokojeno s kvalitou 
školy. Jednoznačně nejvíce pozitivně je oceňovaný přístup učitelů, dále se pak 
rodičům velmi líbí mimoškolní akce pořádané školou a vedení školy. 

• Kontroverzně, je rodiči vnímám výběr kroužků, který se 1/4 rodičů líbí, ale zároveň 
jiné 1/4 rodičů připadá nedostatečný. Podobně kontroverzně jsou hodnocené i vztahy 
mezi žáky. Za nejsilnější nedostatek je považován malý výběr volitelných předmětů. 

• Rodiče se ze strany školy cítí být dostatečně informováni. Nejpodstatnějšími 
informačními kanály jsou žákovské knížky a informační papírové návratky pro podpis 
rodičů. 

• Z pohledu rodičů je hlavním úkolem školy naučit děti spolupráci v kolektivu, zdravě 
diskutovat a vycházet s ostatními lidmi. Dále pak předat maximum znalostí, 
vědomostí, naučit je nové dovednosti a tak je připravit na přijímací zkoušky na střední 
školy. 

• Nikdo z oslovených rodičů od školy neočekává, že bude zajišťovat pořádání 
kulturně-vzdělávacích a osvětových akcí pro občany obce, což je v silné kontrastu 
s realitou. 

• Více než 40 % rodičů se vyjádřilo, že klíčové formy ŠVP Tymyján naplňují jejich 
očekávání na „zpestření“ klasického vyučování. Jedná se zvláště o tematické 
exkurze, poznávací výpravy nebo výuka formou projektů spojujících více předmětů. 
Pouze 1/4 rodičů by klasické hodiny výuky neměnila, protože je považuje za 
nejefektivnější. 

• Více než 1/3 rodičů nemá zájem škole vypomáhat. Ti, kteří svůj zájem deklarují, by se 
byli ochotni podílet na řešení výchovných problémů (pravděpodobně svých dětí) 
a spolupracovali by při realizaci projektů, besed a akcí. 

• Rodiče se vyjádřili, že dosahování lepších výsledků dětem převážně nic nebrání. 
Pokud ano, tak jsou to hlavně věci z kompetence učitelů. Pouze 1/5 rodičů připouští, že 
si za „problém“ může dítě samo, především kvůli nedostatku vůle. 

Shrnutí a doporučeními pro vedení školy zpracoval dne 29. 6. 2017 

Mgr. David Másilka, Ph.D. 


