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Výsledky výzvy pro rodiče našich žáků – červen 2020 
V závěru školního roku 2019/2020 byla rodičům prostřednictvím webové stránky školy a 

zároveň prostřednictvím webových stránek tříd dána možnost vyjádřit se k práci školy: 
Vážení rodiče, 

obvykle vám na sklonku školního roku nabízíme možnost vyjádřit se k práci naší školy prostřednictvím dotazníku, 

ale vzhledem k tomu, že  letošní školní rok byl od 11. 3. 2020 velmi zvláštní -  koronavirový, prosíme vás 

tentokrát jen o odpověď na jedinou otázku: 

Jak hodnotíte práci naší školy ve školním roce 2019/2020?  
Odpovědi posílejte na churackova@zseden.cz do konce června 2020.  

Předem děkujeme za vaše názory a postřehy. S pozdravem Jana Churáčková 

 

V reakci na výzvu jste mě 16krát kontaktovali telefonicky a projevili zájem o zapojení se do 

výzvy tímto způsobem, 9x jste poslali e-mailovou zprávu a 2x SMS zprávu. Na zprávy jsem  

vždy odpověděla.  

Během našich telefonických rozhovorů (16) jste: 

- 14krát vyjádřili svou spokojenost s prací školy, s prací jednotlivých učitelů a jejich 

zvládnutím nároků distanční výuky. Jsme moc rádi, že jste spokojeni. 

- 3krát ocenili informovanost ze strany školy.  

- 2krát (na základě možnosti srovnání v době distančního vzdělávání) konzultovali 

odlišný přístup dvou učitelů cizích jazyků. Na začátku školního roku na tento problém 

upozorníme a v průběhu školního roku budeme sledovat úroveň výuky cizího jazyka 

z hlediska přiměřených nároků, srovnatelných v paralelních skupinách. 

V e-mailové komunikaci (9) jste: 

- 9krát kladně hodnotili práci školy, práci jednotlivých učitelů zejména v době distanční 

výuky. Jsme moc rádi, že jste spokojeni, poděkování jednotlivým učitelům jsem 

předala. 

- 4krát (konkrétně) popsali úskalí distanční výuky, resp. navrhli konkrétní opatření ke 

zlepšení práce školy v tomto ohledu v budoucnu. Nejčastěji se jednalo o vyšší podíl 

on-line výuky (4).  

- 1krát ocenili spolupráci se speciálním pedagogem. 

- 1krát poděkovali za lyžařský kurz v lednu 2020. 

V SMS zprávách (2) jste: 

- 2krát ocenili přístup školy k distančnímu vzdělávání a informovanost ze strany školy 

- 1krát (na základě možnosti srovnání v době distančního vzdělávání) upozornili na  

odlišný přístup dvou učitelů cizích jazyků. Vyjádření naleznete výše. 

 

Vážení rodiče, v naší škole se ve školním roce 2019/2020 vzdělávalo 565 žáků, na výzvu 

reagovali rodiče 27 žáků.  Bylo by neuvážené domnívat se, že všichni ti, kteří se nevyjádřili, 

jsou zcela spokojeni. Pokud budete mít k naší práci výhrady, konzultujte je prosím co 

nejdříve – nejprve s učitelem, kterého se případný problém týká, pak případně se členem 

vedení školy. Předejdeme tak případným zbytečným problémům. 

 

ZŠ Eden 23. 7. 2020    PhDr. Jana Churáčková, ředitelka ZŠ Eden 
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