Vyhodnocený dotazník pro rodiče dětí, které se zúčastnily Klubu rodičů, dětí a
učitelů na 2. ZŠ ve Žďáře nad Sázavou ve školním roce 2017/2018
V letošním školním roce se podívalo během prvního pololetí školního roku více než
35 předškoláků. Na lekcích 1x za měsíc se seznamovali rodiče i jejich ratolesti
s prostředím školy a s ukázkami různých dovedností, které by měli zvládnout budoucí
prvňáčci. Na vedení lekcí se vystřídali postupně všichni učitelé prvního stupně naší
školy. Radou přispěli i 2 speciální pedagogové.
Jaký přínos měl Klub pro předškoláky a jejich rodiče by mohl vypovědět dotazník
vyplněný v poslední lekci. Odpovídalo 22 účastníků.
1. Ohodnoťte prostředí, ve kterém schůzky probíhaly: (hodnocení 1-5 jako ve škole)
1- 21x
2- 1x
3
4
5
2. Ohodnoťte atmosféru Klubu: (hodnocení 1-5 jako ve škole)
1-19x
2 – 2x
3 – 1x 4
5
příjemná, přátelská, ochotné, skvělé paní učitelky, výborná
organizace
3. Získali jste dostatek informací o tom, co by mělo zvládnout dítě-předškolák?
ANO – 22x
NEx
Neodpovědělo x
4. Dozvěděli jste se něco nového o svém dítěti?
ANO – 14x
NE – 6x
Nic zásadního 2x
5. Doporučili byste tento Klub dalším rodičům – předškolákům v příštím školním roce?
ANO 22x
NEx
Neodpovědělo x
6. Měli byste zájem o hrazený Klub pro děti prvních tříd v příštím školním roce?
ANO – 14x
NE- 7x
NEVÍM – 2x
7. Co děti zaujalo nejvíce? Popište určité činnosti.
Počítače 8x, tělocvična 14x, plnění úkolů 4x, poslední schůzka 5x, všechno *, zpěv,
básničky 2x, školní prostředí*, soutěže*
8. Která činnost nebo informace zaujala vás? Popište určité činnosti.
Poslední schůzka 5x, všechno 3x, informace o prvňáčkovi 2x, informace od ŘŠ*, zapojení
rodičů*, práce na interaktivní tabuli**, práce učitelek s dětmi*, hry v tělocvičně **,
jednoduchost úkolů, které hodně vypověděly o dítěti *, zpívání **, tvoření s dětmi*,
rozmanitost úkolů pro děti*, cvičení motoriky*

