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Dotazník spokojenosti se školní družinou v ZŠ a MŠ Kácov 

Vážení rodiče, obracíme se na Vás a Vaše děti s žádostí o vyplnění dotazníků týkající se školní družiny.  Několik 

rodičů jednalo s vedením školy, zástupci Městysu a zástupcem Školské rady o změnách, které by bylo možné aplikovat už 

od příštího školního roku. Rádi bychom proto znali Váš názor na fungování družiny. Vyplněním dotazníku nám umožníte 

získat přehled o práci školní družiny z Vašeho pohledu a z pohledu Vašich dětí. Součástí dotazníku je i zjišťování, co by 

Vaše děti rády v družině dělaly. Zeptejte se prosím i jich. Cílem celé akce je zatraktivnění činností v družině pro naše děti. 

Dotazník je anonymní.  Přesto prosíme o jeho zodpovědné vyplnění a předání do označené krabičky u šaten 

v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Kácov nebo na třídních schůzkách, pokud je má Vaše třída v plánu do konce školního roku. 

Termín odevzdání je do 30. června 2015. Dotazník je určen pro rodiče žáků 1. – 4. třídy  a rodiče žáků, kteří nastoupí do 

1. třídy v září 2015 (pro ty začíná dotazník otázkou č.15). 

Děkujeme za spolupráci. 

1) Navštěvovalo Vaše dítě ŠD ve školním roce 2014/2015? Zaškrtněte ANO i v případě, že dítě bylo zapsáno, a 

z jakéhokoli důvodu navštěvovalo družinu jen málo, třeba i jednou. 

ANO x NE 

Pokud NE pokračujte s vyplněním dotazníku otázkou č. 15) 

 

2) Byli jste v tomto školním roce dostatečně informováni o činnosti družiny? 

ANO x NE 

3) Byli jste dostatečně a včas informováni o možnostech výběru kroužků, které probíhají v čase ŠD? 

ANO x NE 

Pokud ANO, uveďte, prosím, jaký kroužek jste si pak vybrali a Vaše dítě navštěvovalo. 

Pokud NE, uveďte, prosím,  s čím jste nebyli spokojeni. 

 

4) Líbila se Vám a Vašim dětem nabídka činností ve ŠD? 

ANO x NE 

Pokud ANO, jaké činnosti ve ŠD mělo Vaše dítě rádo. 

Pokud NE, jaké činnosti byste Vy a Vaše dítě uvítali.  
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5) Jste spokojeni s organizací dne odpolední družiny? 

ANO x NE 

Pokud ANO, uveďte, prosím, co se Vám na družině líbí. 

Pokud NE, uveďte, prosím, s čím jste nebyli spokojeni Vy a Vaše děti. 

 

6) Jak hodnotíte prostředí ŠD? Pokud myslíte, že by se dalo něco zlepšit, uveďte své doporučení. 

 

7) Jak hodnotíte vybavení ŠD? Je něco, co ve vybavení postrádáte? 

 

8) Jak hodnotíte program odpolední družiny? 

Zcela vyhovující  Vyhovující  Slabý  Zcela nevyhovující 

9) Které aktivity jste Vy a Vaše dítě ve družině postrádali/postrádalo? 

 

10) Jak hodnotíte nabídku činností ve ŠD jako přínosnou a podnětnou pro Vaše dítě? 

Zcela vyhovující  vyhovující  slabý  zcela nevyhovující 

 

11) Souhlasíte s tvrzením, že i ve ŠD je prostor pro společnou činnost všech dětí? Například, že v době od 12: oo do 

13:oo hod. všechny děti tvoří dle zadání paní vychovatelky, nebo děti hrají stolní hry, nebo děti diskutují společně 

s vychovatelkou na dané téma.  

ANO x NE 

 

12) Kolik času, by dle Vašeho názoru, mělo dítě strávit venku, na školní zahradě? Samozřejmě, že pokud celý den prší, 

děti jsou venku omezenou dobu  

Méně jak jednu hodinu  Jednu hodinu až dvě Dvě až tři hodiny   Celé odpoledne 
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13) Hodnotíte způsob vyzvedávání dětí ze ŠD jako dostatečně bezpečný?  

Zcela dostačující  Dostačující   Slabý   Nedostatečný 

 

Zdůvodněte: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

14) Vyhovovala Vám provozní doba družiny? 

ANO x NE 

 

15) Bude Vaše dítě navštěvovat ranní ŠD ve školním roce 2015/2016? 

ANO x NE  

 

16) Bude Vaše dítě navštěvovat odpolední ŠD ve školním roce 2015/2016? 

ANO x NE  

 

17) Kdy bude Vaše dítě pravděpodobně odcházet z družiny? Zodpovězením této otázky umožníte lepší organizaci dne 

ve ŠD. Jde hlavně o to, kdy budou odcházet děti, kteří odjíždí vlakem či autobusem. 

Pondělí  

Úterý  

Středa  

Čtvrtek  

Pátek  
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18) Využili byste delší provoz odpolední družiny, např. do 18:oo?  

ANO x NE 

 

Pokud ANO, uveďte prosím orientačně dobu, po kterou by Vaše dítě bylo v družině. 

Pondělí     do 

Úterý   do 

Středa   do  

Čtvrtek   do  

Pátek   do 

 

 

19) Kolik Jste ochoten(a) za doplňkovou hlídací službu v době od 16 – 18 hodin v budově 1. stupně v pracovních 

dnech měsíčně zaplatit za jedno dítě?  

 

 

 

20) Chtěli byste školní družinu za něco pochválit? 

 

 

 

21) Místo pro další případná sdělení 

 

 

 

mailto:zs.kacov@tiscali.cz

