DOTAZNÍK PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ ZŠ TRNKA
pro školní rok 2016/2017
Vážení rodiče,
v následujících měsících nás čekají intenzivní přípravy na otevření ZŠ TRNKA k 1. září 2016. Aby
vše proběhlo úspěšně, je pro nás důležitá také spolupráce s vámi. Mimo jiné bychom se od vás
potřebovali dozvědět některé základní informace, které nám pomohou plánovat a rozhodovat naše
další praktické kroky.
Nejprve bychom se vás rádi zeptali, které z následujících služeb byste pro vaše dítě využívali.
1. Obědy ve školní jídelně
V tuto chvíli jsou otevřené dvě varianty zajištění obědů. Buď bude ve školní budově fungovat
jídelna s výdejnou obědů dovezených z některé z okolních školních kuchyní nebo budou děti
docházet na obědy jinam, nejspíše do některého z dobříšských školských zařízení. Cena obědů
je zatím předmětem jednání, usilujeme o to, aby byla co nejnižší.
Měli byste zájem, aby vaše dítě využívalo školní obědy? (zaškrtněte, prosím, jednu z možných
odpovědí)
a)
b)
c)
d)

ano, v každém případě
ano, ale maximální přijatelná cena za jeden oběd je ……..Kč (doplňte částku)
ne, obědy nebudeme využívat
zatím nevím/nejsem rozhodnout/a

2. Školní družina
V ZŠ TRNKA bude v odpoledních hodinách (tj. přibližně od 12 do 16 hodin) fungovat klasická
školní družina.
Zajímá nás, zda plánujete vaše dítě do školní družiny přihlásit. (zaškrtněte jednu z možných
odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)

ano, od pondělí do pátku
ano, přibližně na 2-3 dny v týdnu
ano, pouze příležitostně
ne
zatím nevím/nejsem rozhodnout/a

3. Ranní školní družina
Předpokládaný začátek vyučování v ZŠ TRNKA je 8:30 hodin. Ve škole bude před začátkem
vyučování fungovat ranní družina.
Plánujete pro své dítě ranní družinu využívat? (zaškrtněte jednu z možných odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)

ano, od pondělí do pátku
ano, přibližně na 2-3 dny v týdnu
ano, pouze příležitostně
ne
zatím nevím/nejsem rozhodnout/a

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, vyhovoval by vám začátek ranní družiny od
(zaškrtněte jednu z možných odpovědí):
a) 7:00 hodin
b) 7:30 hodin
c) 8:00 hodin

Rodiče žáků považujeme za partnery a stojíme o to, aby se, budou-li mít čas, chuť a energii,
podle svých možností zapojili do života školy a podíleli se na jejím rozvoji.
4. Zajímá nás tedy, jestli je také pro vás vzájemná spolupráce školy a rodičů představitelná.
Konkrétně, zda vy sami byste byli ochotni se nějakým způsobem do života školy zapojit.
Zaškrtněte, prosím, všechny možnosti, které pro vás přicházejí v úvahu:
a) mohu příležitostně pomoci při organizaci školních akcí (doprovod na školní výlet,
pomoc při organizaci školní zahradní slavnosti apod.)
b) rád/ráda školu podpořím finančním darem
c) rád/ráda školu podpořím materiálně, např. darem školních pomůcek, vybavení apod.
d) rád/ráda přiložím ruku k dílu při rekonstrukci prvních dvou tříd (pomocné práce typu
vyklízení, bourání, úklid, malování apod.)
e) školu mohu podpořit jinak
Uveďte, prosím, jak: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Na závěr bychom se vás rádi zeptali, jaká jsou vaše vlastní očekávání od vzdělávání vašeho
dítěte či dětí v ZŠ TRNKA.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Děkujeme za vaše odpovědi, budou pro nás velmi užitečné.
Jménem ZŠ TRNKA
Mgr. Vlasta Beščecová
ředitelka

