
 

VYHODNOTENIE KVALITY ŠKOLY RODIČMI ŽIAKOV  

v  šk.r. 2014/2015        a       v  šk.r. 2018/2019 

430 rozdaných /241 odovzdaných dotazníkov     a    420 rozdaných /173 odovzdaných dotazníkov 

V školskom roku 2018/2019 sme požiadali rodičov o vyplnenie dotazníka. Našim 

zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu školy a jeho výsledky využiť na 

skvalitnenie práce. Z dôvodu zabezpečenia čo najväčšej objektivity názorov a vyjadrení 

rodičov bol dotazník anonymný.  

Podrobný  prehľad výsledkov – názorov rodičov na kvalitu školy je zverejnený v 

dotazníku. Pre porovnanie uvádzame aj prehľad výsledkov z dotazníkov v školskom 

roku 2014/ 2015.  Rodičia označovali pri jednej odpovedi len jednu možnosť výberu 

alebo mali vo voľných otázkach možnosť  vyjadriť svoj názor aj na to, čo sa im v škole 

páči alebo nepáči a čo odporúčajú zlepšiť. 

Ceníme si, že niektorí rodičia využili túto možnosť. Otázkam, v ktorých sa vyskytli 

nesúhlasné názory rodičov budeme venovať náležitú pozornosť a hľadať východiská k 

zlepšeniu daného stavu. Touto cestou ďakujeme všetkým rodičom za prejavenie svojich 

názorov a postojov k škole. 

I. 

a.) Škola organizuje dostatočný počet stretnutí s rodičmi žiakov 

1-silne súhlasím -                             19%                                                                   38% 

2-súhlasím -                                     55%                                                                     47% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 17%                                                                     9% 

4-nesúhlasím -                                  7%                                                                     2% 

5-silne nesúhlasím –                        2%                                                                      3% 

 

                                                2014/2015                                                          2018/2019 
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b.) Mám dostatok informácií o tom, čo sa deje v škole 

1-silne súhlasím -                            19%                                                                      30% 

2-súhlasím -                                     42%                                                                      51% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 26%                                                                      9% 

4-nesúhlasím -                                 7%                                                                        5% 

5-silne nesúhlasím –                       3%                                                                        3% 

                                               2014/2015                                                             2018/2019 

 

 

c.)Som dostatočne informovaný o tom, ako sa moje dieťa v škole správa 

1-silne súhlasím -                             30%                                                                    44% 

2-súhlasím -                                     45%                                                                     45% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím -  14%                                                                     6% 

4-nesúhlasím -                                  5%                                                                       3% 

5-silne nesúhlasím –                        2%                                                                      3% 

 

                                              2014/2015                                                                2018/2019 
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d.)Mám dostatok informácií o prospechu môjho dieťaťa v škole 

1-silne súhlasím -                           37%                                                                          52% 

2-súhlasím -                                    48%                                                                          42% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 5%                                                                            2% 

4-nesúhlasím -                                 5%                                                                            1% 

5-silne nesúhlasím –                       3%                                                                           3% 

                                             2014/2015                                                              2018/2019 

 

 

e.)Môžem sa kedykoľvek stretnúť s triednym učiteľom môjho dieťaťa 

1-silne súhlasím -                          54%                                                                   58% 

2-súhlasím -                                   37%                                                                   36% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 5%                                                                    2% 

4-nesúhlasím -                                1%                                                                     1% 

5-silne nesúhlasím –                      2%                                                                      2% 

                                            

                                               2014/2015                                                           2018/2019 
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f.)Škola ma okamžite informuje, keď moje dieťa chýba na vyučovaní 

1-silne súhlasím -                           33%                                                                   54% 

2-súhlasím -                                    42%                                                                   31% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 12%                                                                   7% 

4-nesúhlasím -                                7%                                                                      0 

5-silne nesúhlasím –                      4%                                                                     6% 

                                                

                                                      2014/2015                                                           2018/2019 

 

 

g.)Škola ma okamžite informuje, keď moje dieťa v škole niečo vyvedie 

1-silne súhlasím -                           32%                                                                      45% 

2-súhlasím -                                    44%                                                                     43% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 11%                                                                     3% 

4-nesúhlasím -                                 5%                                                                       3% 

5-silne nesúhlasím –                       3%                                                                       4% 

 

                                             2014/2015                                                             2018/2019 
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h.)Na škole sa správajú k žiakom spravodlivo 

1-silne súhlasím -                            15%                                                                   22% 

2-súhlasím -                                     41%                                                                    36% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 28%                                                                   29% 

4-nesúhlasím -                                 11%                                                                   8% 

5-silne nesúhlasím –                        3%                                                                    5% 

                                                 2014/2015                                                      2018/2019 

 

 

i.)So školou, do ktorej chodí moje dieťa, som spokojný 

1-silne súhlasím -                            22%                                                                      35% 

2-súhlasím -                                     51%                                                                      46% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím -  17%                                                                      13% 

4-nesúhlasím -                                 3%                                                                          1% 

5-silne nesúhlasím –                       2%                                                                          5% 

 

                                               2014/2015                                                          2018/2019 
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j.)Na škole je dostatočný počet zaujímavých krúžkov pre žiakov 

1-silne súhlasím -                            27%                                                                     32% 

2-súhlasím -                                     49%                                                                     50% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 14%                                                                     10% 

4-nesúhlasím -                                 5%                                                                         3% 

5-silne nesúhlasím –                        2%                                                                        4% 

 

                                                  2014/2015                                                         2018/2019 

 

 

k.)Na škole učia dobrí učitelia 

1-silne súhlasím -                           20%                                                                      31% 

2-súhlasím -                                    47%                                                                      38% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 24%                                                                     25% 

4-nesúhlasím -                                 6%                                                                        1% 

5-silne nesúhlasím –                       2%                                                                         4% 

 

                                             2014/2015                                                              2018/2019 
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l.)Triedna učiteľka / učiteľ sa o moje dieťa zaujíma 

1-silne súhlasím -                            39%                                                                         49% 

2-súhlasím -                                     44%                                                                         38% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 11%                                                                          6% 

4-nesúhlasím -                                  2%                                                                            1% 

5-silne nesúhlasím –                        1%                                                                             4% 

 

                                                2014/2015                                                           2018/2019 

 

 

m.)Na škole neexistuje šikanovanie žiakov 

1-silne súhlasím -                            13%                                                                       17% 

2-súhlasím -                                     32%                                                                        26% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 29%                                                                       39% 

4-nesúhlasím -                                 18%                                                                        12% 

5-silne nesúhlasím –                        3%                                                                          5% 

 

                                               2014/2015                                                          2018/2019 
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Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Tejto problematike sme sa na škole venovali a naďalej sa budeme. Na triednických hodinách, vo všetkých 

možných okamihoch, ale aj v rámci spoločného projektu s CVČ „Skôr ako bude neskoro“ sa venujeme 

prevencii šikanovania. Touto cestou Vás chceme poprosiť, ak viete o prípadoch šikanovania Vašich detí, 

oznámte to prosím, aby sme aj takto spoločnými silami vedeli čeliť tomuto problému. Pre učiteľa je totiž 

veľmi náročné šikanovanie odhaliť a určiť hranicu kedy ide o šikanovanie a kedy nie. Za Vašu spoluprácu 

Vám vopred ďakujeme.  

 

n.)Škola má veľmi dobré meno 

1-silne súhlasím -                             13%                                                                      21% 

2-súhlasím -                                      46%                                                                     56% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 26%                                                                      15% 

4-nesúhlasím -                                10%                                                                        2% 

5-silne nesúhlasím –                      1%                                                                          3% 

 

                                        2014/2015                                                                2018/2019 
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o.)Na mimoškolských podujatiach ( napr. výlety ) sa škola dobre stará o bezpečnosť žiakov 

1-silne súhlasím -                          27%                                                                     40% 

2-súhlasím -                                  57%                                                                      47% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím -11%                                                                      6% 

4-nesúhlasím -                                1%                                                                        2% 

5-silne nesúhlasím –                     1%                                                                         3% 

 

                                          2014/2015                                                               2018/2019 

 

 

p.)Škola má veľmi dobré materiálne vybavenie 

1-silne súhlasím -                           11%                                                                        16% 

2-súhlasím -                                    43%                                                                        49% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 30%                                                                        25% 

4-nesúhlasím -                                10%                                                                          4% 

5-silne nesúhlasím –                       2%                                                                           5% 

 

                                            2014/2015                                                              2018/2019 
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r.) Na škole je disciplína a poriadok 

1-silne súhlasím -                          12%                                                                 20% 

2-súhlasím -                                   44%                                                                 52% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 33%                                                               19% 

4-nesúhlasím -                                 6%                                                                   3% 

5-silne nesúhlasím –                       2%                                                                    4% 

 

                                           2014/2015                                                              2018/2019 

 

 

 

Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Disciplína a poriadok na škole je výsadou samotných žiakov. V súčasnosti máme inovovaný školský 

poriadok, kde sú sprísnené niektoré zásady správania sa žiakov. Určené sú jasné a zrozumiteľné pravidlá, 

ale i sankcie v prípade porušenia týchto pravidiel. Školský poriadok je zverejnený aj na našej webovej 

stránke.  
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s.) Moje dieťa chodí do školy rado 

1-silne súhlasím -                            22%                                                                    28% 

2-súhlasím -                                     48%                                                                    48% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 20%                                                                    16% 

4-nesúhlasím -                                  5%                                                                      3% 

5-silne nesúhlasím –                        2%                                                                      4% 

 

                                             2014/2015                                                            2018/2019 

 

 

t.) Žiaci opúšťajú školu dobre pripravení 

1-silne súhlasím -                            17%                                                                        21% 

2-súhlasím -                                     44%                                                                        49% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 27%                                                                        21% 

4-nesúhlasím -                                 5%                                                                           3% 

5-silne nesúhlasím –                       3%                                                                           3% 

 

                                         2014/2015                                                              2018/2019 
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u.) Názory rodičov vedenie rešpektuje 

1-silne súhlasím -                           12%                                                                   21% 

2-súhlasím -                                    51%                                                                   53% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím – 25%                                                                  17% 

4-nesúhlasím -                                 6%                                                                      3% 

5-silne nesúhlasím –                       1%                                                                      5% 

 

                                            2014/2015                                                             2018/2019 

 

 

v.) S kvalitou školy som spokojný / spokojná 

1-silne súhlasím -                           15%                                                               27% 

2-súhlasím -                                    56%                                                               48% 

3-ani súhlasím, ani nesúhlasím -19%                                                               16% 

4-nesúhlasím -                                6%                                                                  3% 

5-silne nesúhlasím –                      1%                                                                  5% 

 

                                            2014/2015                                                              2018/2019 
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II. 

a.)Úroveň výchovy a vzdelávania na škole 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á –               17%                                         27% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                    44%                                        44% 

3-je to primerané -                                                      30%                                         23% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                            7%                                            1% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á – 0                                                4% 

       0-neviem to posúdiť –                                                 0                                                0 

 

 

                                               2014/2015                                                         2018/2019 
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b.)Riadenie školy 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -            18%                                     32% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                49%                                     47% 

3-je to primerané -                                                  26%                                      13% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                        1%                                         2% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á -1%                                       3% 

       0-neviem to posúdiť –                                              1%                                         0 

 

 

                                             2014/2015                                                         2018/2019 
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c.)Materiálne vybavenie školy 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -               13%                                 17% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                   37%                                  43% 

3-je to primerané -                                                      38%                                  30% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                            7%                                     5% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á –  1%                                     3% 

       0-neviem to posúdiť –                                                   1%                                     0 
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d.)Kvalita učiteľov školy 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -             14%                                         23% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                 46%                                         46% 

3-je to primerané -                                                    30%                                         24% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                          6%                                            3% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á – 0                                             3% 

       0-neviem to posúdiť –                                                 0                                             0 
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e.)Zapojenie rodičov do života školy 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -               13%                                       23% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                   38%                                       45% 

3-je to primerané -                                                     35%                                        23% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                           7%                                           6% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á – 1%                                          2% 

       0-neviem to posúdiť –                                                 1%                                         0 
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f.)Starostlivosť školy o žiakov v čase mimo vyučovania 

 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -                15%                                   23% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                    39%                                    50% 

3-je to primerané -                                                       34%                                    17% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                             7%                                       4% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á -   0                                          3% 

       0-neviem to posúdiť –                                                  0                                          0 
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g.)Skúšanie a hodnotenie ( klasifikácia, známkovanie ) žiakov 

 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -                16%                              25% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                    47%                              45% 

3-je to primerané -                                                      28%                               22% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                            5%                                 3% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á -  0                                    3% 

       0-neviem to posúdiť –                                                 1%                                  0 
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h.)Kontakt školy s rodičmi 

 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -              22%                                    32% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                  44%                                    49% 

3-je to primerané -                                                    36%                                     14% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                           4%                                        1% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á -  0                                          3% 

       0-neviem to posúdiť –                                                 1%                                       0 
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i.)Úroveň ( kvalita ) školy celkovo 

 

 

1-je to výborné, som veľmi spokojný/-á -              14%                                     24% 

2-je to veľmi dobré, som spokojný/-á -                  44%                                     46% 

3-je to primerané -                                                     30%                                     21% 

4-je to slabé, som nespokojný/-á -                          5%                                        3% 

5-je to nedostatočné, som veľmi nespokojný/-á – 0                                          2% 

       0-neviem to posúdiť –                                                 0                                          0 
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III. Čo sa vám na škole, ktorú navštevuje vaše dieťa, najviac páči, s čím ste najviac 

spokojný/-á? 

 

2014/2015 

 zrekonštruovaná budova 

 telocvičňa a multifunkčné ihrisko 

 vyzdobená škola 

 účasť na súťažiach 

 aktivity v škole s rodičmi 

 školské výlety, akcie 

 profesionálny prístup učiteľov a vedenia školy 

 ústretovosť 

 riešenie problémov 

 príprava na ďalšie vzdelávanie 

 spokojnosť s vyučovacím procesom 

 komunikatívnosť učiteľov s rodičmi 

 materiálne vybavenie školy 

 záujmové krúžky 

 kvalita učiteľov školy a kolektív 

 družina ( ŠKD ) 

 úroveň výchovy a vzdelávania na škole 

 

2018/2019 

 

 PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 výzdoba školy počas sviatkov,  

 že sa pomaly ale obnovuje, budova, priestory,  

 snaha vedenia o vytvorenie najlepšieho šk. prostredia pre deti, športové ihrisko-

multifunkčné ihrisko-telocvičňa, 

 skvelé vybavenie  

 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 zaujímavý spôsob výučby s využitím didaktických pomôcok na prvom stupni, 

učitelia na I. stupni sú veľmi kamarátsky k deťom SUPER, učiteľky s I.stupňom 

všetko v poriadku, má to tempo, napredujeme, spokojnosť s vyučovacím procesom 

 družina (ŠKD) 

 vzdelávanie, dostatočná náročnosť kladená na žiaka  

 práca triedneho učiteľa 

 kvalitné vzdelávanie, kvalitná príprava do ďalšieho ročníka, 

 otvorenosť 

 starostlivosť 

 úroveň vzdelávania, výchovy 

 prístup učiteľov 

 EDUPAGE-virtuálna žiacka knižka - Edupage, 

 BEZPEČOSŤ A DISCIPLÍNA 

 bezpečnosť detí, 

  disciplína,  

 poriadok v škole, 

 MIMOŠKOLSKÁ STAROSTLIVOSŤ 

 organizovanie mimoškolských aktivít, zapájanie detí do súťaže,  aktivity,  

 najviac som spokojná záujmové krúžky a exkurzie 

 veľa akcií,  

 veľa krúžkov, s mimoškolskými aktivitami,  



 SPOLUPRÁCA S RODIČMI 

 komunikácia,  

 zo strany učiteľov ochota stretnúť sa s rodičmi kedykoľvek,  

 pri kontaktovaní s triednym učiteľom,  

 spolupráca s rodičmi, poskytnutie okamžitých informácií zo strany školy, 

 informovanosť rodičov o prospechu a správaní žiakov,  

 RIADENIE ŠKOLY- riadenie školy, prístup p. riaditeľky a vedenia k žiakom aj rodičom 

 

Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. 

 

IV.  

Čo sa vám na škole, ktorú navštevuje vaše dieťa, nepáči, čo by ste odporúčali zlepšiť? 

 

2014/2015 

nepáči sa 

 školská jedáleň ( hygiena v kuchyni a strava ) 

 materiálne veci, športová vybavenosť 

 nekvalifikované vyučovanie 

 hygiena na toaletách – toaletné papiere, mydlo 

 vyučujú učitelia v dôchodkovom veku 

 klietkové šatne 

 nespravodlivé známkovanie 

 zlá úroveň FYZ, SJL, ANJ 

 veľký počet žiakov v triede 

 nedávať deťom pečiatky ale známky 

zlepšiť 

 vybavenie tried – interaktívne tabule 

 úroveň dejepisu 

 zakázať makeup, mobilný telefón, tablet 

 dozor v jedálni 

 zápis známok do ŽK 

 telesnú zdatnosť 

 zlepšiť vysvetľovanie fyziky, projekty robiť v škole 

 postoj niektorých učiteľov k žiakom 

 prísnejší prístup učiteľov 

 častejšie skúšať 

 zvonenie - stíšiť 

 bežecká dráha 

 vybavenie tried, okolia školy 

 kvalifikovanosť učiteľov 

 upratovanie školy 

 viac súťaží 

 besedy so zaujímavými ľuďmi – motivácia pre žiakov 

 školský časopis 

 rovesnícky program – starší pomáhajú mladším pri adaptácií na školské prostredie 

 profesijné poradenstvo 



 protišmykové schody 

 zmeniť čas obeda ( o 12.00 hod. ) 

 viac informácií na internete 

Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Vaše negatívne postrehy sme prijali ako Vašu snahu o zlepšenie a odstránenie nedostatkov. Znamenajú 

pre nás slabé stránky školy, z ktorých vyplývajú aj určité ohrozenia.  

Zvýšenie úrovne vyučovania v predmetoch FYZ, SJL, ANJ a DEJ je pre nás prioritou. Na našej škole vyučujú 

kvalifikovaní pedagógovia s dlhoročnou praxou a s bohatými skúsenosťami. Predmet, ktorý je dočasne 

neodborne vyučovaný je Dejepis, nakoľko je kvalifikovaná vyučujúca v súčasnosti na materskej dovolenke. 

Napriek tomu však výučba Dejepisu je v niektorých triedach na vysoko kvalitnej úrovni a zodpovedá 

všetkým požiadavkám, kladených na výučbu tohto predmetu. Od budúceho školského roka vedenie školy 

dohliadne, aby hodiny horeuvedených predmetov vyučovali učitelia i keď neodborne, ale kvalitne.  

Počet žiakov v triedach je v súlade s legislatívou.  

Vybavenosť tried je v súčasnosti v priebehu inovovania. Do začiatku školského roka 2015/2016 plánujeme 

vybaviť všetky triedy keramickými tabuľami a spätnými projektormi. Sieťové zabezpečenie je vyriešené tak, 

aby sa od nového školského roka spustila elektronická triedna kniha, elektronická žiacka knižka 

a vyučovanie prebiehalo aj prostredníctvom IKT. Máme zato, že naša základná škola je v súčasnosti 

a vzhľadom na súčasné pomery dostatočne športovo vybavená. Sme veľmi spokojní, že po asi 50-tich 

rokoch sa zrenovovala telocvičňa a v týchto dňoch sa dalo do prevádzky aj multifunkčné ihrisko vedľa 

školskej budovy. Okrem toho máme na druhom stupni posilnené hodiny telesnej výchovy. Na všetkých 

žiakov sa kladú primerané nároky vzhľadom na ich schopnosti a možnosti. V najbližších rokoch sa plánuje 

výstavba športovej haly. 

Sme si plne vedomí chýb a nedostatkov, ktoré sa týkajú školskej jedálne a ďalších negatív, ku ktorým ste sa 

vyjadrili v dotazníkoch. Tieto nedostatky v školskej jedálni budeme riešiť so stravovacou komisiou, v ktorej 

budú aj zástupcovia rodičov, ktorá sa teraz aktualizuje do konečnej podoby.  

Tie návrhy z vašej strany ktoré sú konštruktívne budeme rešpektovať a postupne zlepšovať výchovno-

vzdelávací proces a materiálne vybavenie školy. 

 

2018/2019 

 PRIESTOROVÉ PODMIENKY- 

 školské priestory sú zastaralé,  

 triedne vybavenie,  

 čakáreň, priestor za školou je nevyužitý a zanedbaný – bežecká dráha +veľké 

ihrisko, 

  malé skrinky v šatni pre 3.ročník,  

 sociálne zariadenie (WC) zabezpečiť zrkadlá, 

 prístup k multifunkčnému ihrisku, kvalita chlapčenských toaliet 

 Vojdete do pekne vyzdobenej triedy a zavalí vás neskutočný zápach z parkiet, 

človek si nechce ani predstaviť, koľko prachu a špiny môže byť pod nimi a tieto 

nečistoty vdychujú do seba naše deti.  

 obnoviť vnútorné priestory školy,  

 PC miestnosť a vchodové dvere,  

 vchod do budovy, treba veľa čakať kým vchádzajú a ostatný chcú vyjsť zo školy 

 
Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Snažíme sa v rámci finančných možností školy inovovať priestorové a materiálne podmienky školy. Na 

rekonštrukciu bežeckej dráhy a ihriska budeme v budúcnosti sledovať výzvy a projekty.  Uvedomujeme 

si, že sociálne zariadenie (WC) na hornom poschodí a prašné parkety v triedach nevyhovujú hygienickým 



požiadavkám. Ubezpečujeme Vás, že v najbližších rokoch tieto nedostatky odstránime. Ostatné Vami 

uvedené nedostatky berieme na vedomie a v týchto dňoch aj riešime.  

 

 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ-  

 

 prístup niektorých učiteľov k svojej práci pedagóga  

 porovnávanie detí niektorými učiteľmi  

 kvalita učiteľov,  

 úroveň výchovy a vzdelávania na škole, úroveň učiteľov je vysoko kvalitná, len 

deti prišli nato, u ktorého učiteľa si môžu viac dovoliť, 

 veľa integrovaných detí v jednej triede, bolo by ich potrebné prerozdeliť do 

všetkých tried a nerobiť výnimky, aby nerobili rozdiel medzi žiakom a žiakom,  

 prísne hodnotenie učiteľov 

 učitelia ktorí veľa chýbajú a kvôli tomu detičky nevedia opraviť (zlepšiť) známky,  

 nepáči sa mi, že na druhom stupni chodia na každú hodinu do inej učebne, 

 znížiť počet besied, školskej akcii, prednosť venovať výchovno-vzdelávaciemu 

procesu 

 nepoužívať mobily na hodinách, 

 individuálny prístup a vzdelávanie mentálne, telesne postihnutých detí, vyučovanie 

cez tablety, 

 táto škola by sa mala zamerať na používanie slovenského jazyka a nie maďarského 

 

 MATERÁLNE ZABEZPEČENIE-  

 viac pomôcok,  

 materiálne zabezpečenie,  

 technické vybavenie, internet...,  

 chýbajú učebnice 

 

 BEZPEČOSŤ A DISCIPLÍNA-  

 disciplína, cez prestávky väčší dozor nad deťmi, aspoň v niektorých triedach  

 slabá disciplína na hodinách, 

 

 MIMOŠKOLSKÁ STAROSTLIVOSŤ 

 Odprevadenie „skupinovo“ detí na autobus z družiny,  

 viac akcií: výlety, divadlá, prihlasovanie na súťaže, viac pohybu 

 viac poznávacích náučných výletov o okolí,  

 výber záujmových krúžkov,  

 starostlivosť, voľnočasové aktivity detí v ŠKD v 21.storočí si myslím, že by nemali 

vyzerať tak ako vyzerajú na našej škole. Deti sa potulujú po ihrisku a nemajú 

k dispozícií žiadne materiálne vybavenie 

 vystúpenia folklórneho krúžku 

 

 SPOLUPRÁCA S RODIČMI-  

 netreba robiť rozdiel medzi podnikateľmi a normálnymi ľuďmi, 

  malá účasť rodičov na rodičovskom združení 

 

 
Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Uvedomujeme si, že nespokojnosť niektorých rodičov voči niektorým učiteľom je prítomná. Chceme Vás 

však poprosiť, že ak máte nejaké výhrady voči prístupu alebo vzdelávaniu učiteľov, v prvom rade je 

najdôležitejšia komunikácia. Prosíme rodičov, aby tieto problémy riešili priamo s učiteľom. Možno sa 

jedná len o nedorozumenie a spoločným riešením odstránime daný problém. Vedenie školy pri 

akomkoľvek probléme promptne rieši vzniknutú situáciu a sťažnosti. Ostatné Vami uvedené nedostatky 

berieme na vedomie a v týchto dňoch aj riešime. 



 

 

 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE- 

 kvalitu a množstvo stravy-obedy, dávajú málo 

 stravovanie,  

 OBED pestrejšia strava, jedlá sa stále opakujú a k obedom niekedy dať aj mliečne 

výrobky,   

 obedy sa zhoršili, čudné sú recepty,  

 hluk v jedálni 

 
Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

 
Obedy sú normované na vekovú kategóriu žiakov. Prosíme rodičov, ktorí by potrebovali pre svoje deti 

väčšiu porciu, aby navštívili vedúcu školskej jedálne, ktorá Vám predostrie možnosti, ktoré uspokoja 

Vaše požiadavky Vašich detí. V súčasnosti sa začína v našej školskej kuchyni variť podľa nových 

receptúr. Pevne veríme, že s týmito receptúrami budú vaše deti/naši žiaci spokojní.  

Tie návrhy z vašej strany ktoré sú konštruktívne budeme rešpektovať a postupne zlepšovať výchovno-

vzdelávací proces a materiálne vybavenie školy. 

 

Snahou všetkých zamestnancov našej školy je neustále 

skvalitňovať prácu školy a vytvoriť čo najpriaznivejšie 

podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí a k tejto 
snahe nám pomáhajú Vaše pripomienky a návrhy. 

 

ĎAKUJEME! 


