Výsledky dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Fryšták - I. stupeň

Celkový počet žáků na I. stupni : 224 . Počet odevzdaných dotazníků : 207 (92,4 %)
Uvítal(a) bych možnost bezhotovostního vkládání peněz na stravovací
1. účet mého dítěte
2. Upřednostnil (a) bych bezhotovostní vklad
Budu i nadále vkládat peníze na stravovací účet svého dítěte v
3. hotovosti u okénka vedoucí kuchyně
4. Se školním stravováním jsem spokojen (a)
5. V jídelníčku školní kuchyně mi chybí jídla :
Pokud máte dítě ve školní družině využili byste možnosti odpolední
6. svačiny (15,- Kč) v družině mezi 14 - 15 hodinou ?
7. Termíny a čas začátku třídních schůzek a konzultací mi vyhovují
Třídní schůzky bych uvítal(a) v termínech :
(uveďte
8. např. : začátek ledna, 1/2 ledna, konec ledna apod.)
Konzultační dny bych uvítal(a) v termínech :
(uveďte
9. např. : začátek ledna, 1/2 ledna, konec ledna apod.)
10. Začátek třídních schůzek a konzultací bych uvítal v čase :
Měl (a) bych zájem a využíval(a) bych elektronické žákovské knížky
11. (klasifikace, omlouvání absence, atd.)

ano
ne
nevím
135 (65%) 25 (12 %)
12 (5,7 %)
inkasem
převodem z účtu
11 (5,3%)
149 (71,9 %)
ano
ne
61 (29,4%) 96 (46,3 %)
ano
spíše ano
spíše ne
51 (24,6 %) 93 (44,9 %) 20 (9,6 %)

ne
6 (2,8 %)

uvedeno ve výsledcích za celou školu
ano
ne
51 (24,6 %) 85 (41 %)
ano
ne
125 (60,3%) 42 (20,2 %)

15.00
15.30
16.00
35 (16,9 %) 33 (15,9 %) 54 (26 %)
ano
ne
nevím
107 (51,7 %) 46 (22,2 %) 32 (15,4 %)

16.30
19 (9,1 %)

pozn. : Součet procent odpovědí u jednotlivých otázek není 100 %, poněvadž někteřé otázky nebyly odpovězeny. Důvodem
bylo, že se žáci nestravují, nechodí do družiny, případně byla odpověď nevím, je mi to jedno. Procentuální vyjádření je
vztaženo k celkovému počtu odevzdaných dotazníků.

ve Fryštáku 15. 5. 2017

17.00
9 (4,3 %)

Výsledky dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Fryšták - II. stupeň

Celkový počet žáků na II. stupni : 147 . Počet odevzdaných dotazníků : 124 (83,4 %)
Uvítal(a) bych možnost bezhotovostního vkládání peněz na stravovací
1. účet mého dítěte
2. Upřednostnil (a) bych bezhotovostní vklad
Budu i nadále vkládat peníze na stravovací účet svého dítěte v
3. hotovosti u okénka vedoucí kuchyně
4. Se školním stravováním jsem spokojen (a)
5. V jídelníčku školní kuchyně mi chybí jídla :
Pokud máte dítě ve školní družině využili byste možnosti odpolední
6. svačiny (15,- Kč) v družině mezi 14 - 15 hodinou ?
7. Termíny a čas začátku třídních schůzek a konzultací mi vyhovují
Třídní schůzky bych uvítal(a) v termínech :
(uveďte
8. např. : začátek ledna, 1/2 ledna, konec ledna apod.)
Konzultační dny bych uvítal(a) v termínech :
(uveďte
9. např. : začátek ledna, 1/2 ledna, konec ledna apod.)
10. Začátek třídních schůzek a konzultací bych uvítal v čase :
Měl (a) bych zájem a využíval(a) bych elektronické žákovské knížky
11. (klasifikace, omlouvání absence, atd.)

ano
86 (69%)
inkasem
5 (4%)
ano
41 (33%)
ano
19 (15,3 %)

ne
nevím
27 (21,7%) 11 (8,8 %)
převodem z účtu
94
(75,8 %)
ne
53 (42,7 %)
spíše ano
spíše ne
66 (53,2 %) 26 (20,9 %)

ne
4 (3,2 %)

uvedeno ve výsledcích za celou školu
ano
ne
22 (17,7 %) 41 (33 %)
ano
ne
78 (62,9 %) 38 (30,6 %)

15.00
15.30
16.00
16.30
29 (23,4 %) 28 (22,5 %) 29 (23,4 %) 16 (12,9 %)
ano
ne
nevím
69 (55,6 %) 33 (26,6 %) 11 (8,8 %)

pozn. : Součet procent odpovědí u jednotlivých otázek není 100 %, poněvadž někteřé otázky nebyly odpovězeny. Důvodem
bylo, že se žáci nestravují, nechodí do družiny, případně byla odpověď nevím, je mi to jedno. Procentuální vyjádření je
vztaženo k celkovému počtu odevzdaných dotazníků.

ve Fryštáku 15. 5. 2017

17.00
7 (5,6 %)

Výsledky dotazníku pro rodiče žáků ZŠ Fryšták - celá škola

Celkový počet žáků na I. stupni : 224 . Počet odevzdaných dotazníků : 207 (92,4 %)
Uvítal(a) bych možnost bezhotovostního vkládání peněz na stravovací
1. účet mého dítěte
2. Upřednostnil (a) bych bezhotovostní vklad
Budu i nadále vkládat peníze na stravovací účet svého dítěte v
3. hotovosti u okénka vedoucí kuchyně

ano
ne
nevím
221 (67%) 52 (15,7 %) 23 (6,9 %)
inkasem
převodem z účtu
16 (4,8%)
243 (73,4 %)
ano
ne
102 (30,8%) 149 (45 %)

4. Se školním stravováním jsem spokojen (a)

ano
70(21,1 %)

5. V jídelníčku školní kuchyně mi chybí jídla :
Pokud máte dítě ve školní družině využili byste možnosti odpolední
6. svačiny (15,- Kč) v družině mezi 14 - 15 hodinou ?
7. Termíny a čas začátku třídních schůzek a konzultací mi vyhovují
Třídní schůzky bych uvítal(a) v termínech :
(uveďte
8. např. : začátek ledna, 1/2 ledna, konec ledna apod.)
Konzultační dny bych uvítal(a) v termínech :
(uveďte
9. např. : začátek ledna, 1/2 ledna, konec ledna apod.)
10. Začátek třídních schůzek a konzultací bych uvítal v čase :
Měl (a) bych zájem a využíval(a) bych elektronické žákovské knížky
11. (klasifikace, omlouvání absence, atd.)

spíše ano
spíše ne
159 (48 %) 46 (13,8 %)

ne
10 (3 %)

klasická česká kuchyně, rajská omáčka, syrová zelenina, zapékaná jídla,
smažený sýr, hranolky, langoše, pizza, palačinky, sladká jídla, jahody,
borůvky

ano
ne
73 (22 %)
126 (38 %)
ano
ne
203 (61,3%) 80 (24,1 %)

15.00
64 (19,3 %)
ano
176 (53 %)

15.30
16.00
61 (18,4 %) 83 (25 %)
ne
nevím
79 (23,9 %) 43 (12,9 %)

16.30
35 (10,6 %)

pozn. : Součet procent odpovědí u jednotlivých otázek není 100 %, poněvadž někteřé otázky nebyly odpovězeny. Důvodem
bylo, že se žáci nestravují, nechodí do družiny, případně byla odpověď nevím, je mi to jedno. Procentuální vyjádření je
vztaženo k celkovému počtu odevzdaných dotazníků.

ve Fryštáku 15. 5. 2017

17.00
16 (4,8 %)

