DOTAZNÍK PRO RODIČE BUDOUCÍCH ŠKOLÁKŮ ZŠ TRNKA
pro školní rok 2017/2018
Váţení rodiče,
máte zájem umístit Vaše dítě do ZŠ TRNKA, proto bychom od Vás potřebovali některé základní
informace, které nám pomohou plánovat a rozhodovat naše další kroky.
Budete využívat pro vaše dítě:
1.

Obědy ve školní jídelně
Obědy dováţíme ze základní školy v Dolních Hbitech.
Máte zájem, aby se dítě stravovalo ve škole? (zaškrtněte, prosím, jednu z moţných odpovědí).
a) ano, v kaţdém případě
b) ne, obědy nebudeme vyuţívat
c) zatím nevím/nejsem rozhodnout/a

1.

Školní družina
V ZŠ TRNKA je školní druţina v provozu v době po vyučování ţáků do 17 hodin.
Budete mít zájem přihlásit dítě do druţiny? (zaškrtněte jednu z moţných odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)

1.

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

Ranní školní družina
Začátek vyučování v ZŠ TRNKA je v 8:30 hodin. Ţáci mohou nyní docházet do školy od osmé
hodiny ranní. Měli byste zájem o dřívější nástup do ranní druţiny?
Pokud ano – (zaškrtněte jednu z moţných odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)

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

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, vyhovoval by vám začátek ranní druţiny od
(zaškrtněte jednu z moţných 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.
1.
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 příleţitostně 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)
jsem ochoten/na se podílet na svépomocných pracích při rekonstrukci školy
e)
školu mohu podpořit jinak
Uveďte, prosím, jak: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.
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 uţitečné.
Jménem ZŠ TRNKA
Mgr. Vlasta Beščecová
ředitelka

