Vyhodnocení evaluačního dotazníku od zákonných zástupců žáků.
Školní rok 2017/18.
Děkujeme všem za čas, který jste věnovali vyplnění hodnotícího dotazníku, který jsme Vám poslali během
prosince 2017.
Jsme velice rádi, že převážná část Vašeho hodnocení je v oblastech 1 (výborné) – 2 (chvalitebné).
Všechny Vaše odpovědi a tipy jsme pečlivě zpracovali.
Některé názory nás velmi potěšily, některé byly velmi podnětné a není pro nás těžké malé nedostatky
vylepšit. O záporech (čekací prostory) víme, ale bohužel je nelze změnit.

Prosíme všechny, co hodnotili naše webové stránky 2 – 3, aby poslali své připomínky
s vylepšením na mail reditel@pro-radost.cz.
Podrobnější odpovědi naleznete u jednotlivých otázek.
Mapované oblasti: Prostředí školy
Informační systém
Výuka
Klima školy

PROSTŘEDÍ ŠKOLY a INFORMAČNÍ SYSTÉM
1) Navštívíte-li se svým dítětem školu (koncerty, výstavy, individuální výuka), jaký je
celkový dojem z prostředí učeben?
Celkový počet odpovědí: 93

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
„Malé prostory pro koncerty.“ – SZUŠ: „Koncertní sál školy má 60 míst. Není v našich silách
z důvodu kapacity místnosti ho zvětšit. Pro ostatní koncerty (sborové, souborové) hledáme
již nyní nová místa, ale například naše sbory nemohou z akustických důvodů zpívat ve všech
sálech (například prostory Českého muzea hudby). Budeme rádi i za Vaše tipy, kde by se daly
naše koncerty pořádat.“
„Čekárna pro rodiče je nedostatečná.“ – SZUŠ: „Naší prioritou je bezpečnost žáků, a proto
žádná nepovolaná osoba nesmí do prostor školy (to je dané i zákonem). Budovu SZUŠ máme
v nájmu, stavební úpravy nejsou možné“.
„Oceňuji rodinnou atmosféru školy, což souvisí s tím, že se ve škole cítím po všech stránkách
dobře.“– SZUŠ: „Děkujeme, toto je přání naší školy.“
„Aktualizovat nástěnky. Visí zde téměř rok stará ocenění, organizaci školního roku překrývá
pozvánka na koncert.“ – SZUŠ: „Naše škola se prezentuje jako škola, která se zúčastňuje

mnoha soutěží a festivalů. Ne všechny ZUŠ mají tolik ocenění, některé ZUŠ se dokonce
soutěží vůbec neúčastní! Máme velkou radost z úspěchů našich žáků a vystavování diplomů 2
– 3 roky zpátky považujeme za adekvátní.“
„Koncerty jsou nádherné, je vidět (slyšet) kus práce za celý rok“ – SZUŠ: „Děkujeme, jsme
rádi, že posun „vidí“ i rodiče žáků.“
2) Jak hodnotíte komunikaci školy s Vámi a je pro Vás infosystém školy dostačující
(žákovské knížky, nástěnky, osobní rozhovory s učiteli)?
Celkový počet odpovědí: 92

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
„Pokud se dostane papírek s informacemi včas do ruky, je to v pořádku.“ – SZUŠ: „Nyní
budeme veškeré „papírové“ informace pro Hudební obor zveřejňovat na webu v záložce
„aktuálně“, programy pro Výtvarný obor jsou již nyní v záložce „Dokumenty“. Další informace
například o platbách apod. jste již nyní v lednu obdrželi na Vaše e-mailové adresy. Komu
informace nedošly, tak Vás žádáme o doplnění aktuálního e-mailu do matriky školy.“
3) Navštěvujete webové stránky a facebook školy a jsou informace uvedené zde
dostatečné?
Celkový počet odpovědí: 76

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
„Na webu uvádět časy koncertu a souborů.“ – SZUŠ: „Velmi rádi vyhovíme, děkujeme za
tip.“
„Většina informací v papírové podobě – sborový zpěv, VV.“ – SZUŠ: „Velmi rádi vyhovíme,
vedle informací na papíru budeme dávat veškeré sborové informace na náš web do složky
„aktuálně“. Programy Výtvarného oboru naleznete i nyní ve složce „Dokumenty.“
„Více fotek z koncertů.“ – SZUŠ: „Velmi rádi vyhovíme, více fotek z koncertů dáváme již nyní
na facebook školy.“
„Záložka „aktuálně“ neplní funkci, informace zastaralé, záložka dokumenty – stejný problém,
seřadit data sestupně.“ – SZUŠ: „Veškeré aktuality jsou na stránkách www.pro-radost.cz

v levém modrém sloupci a jsou pravidelně aktualizovány. V záložce „aktuálně“ jsou
informace krátkodobějšího charakteru.
Dokumenty se řadí od nejstarších po nejnovější automaticky, lze předělat jen
prostřednictvím webmastera, což uskutečníme při další předělávce webu. Děkujeme za tip.“
- Hodnocení s číslem 5 bez komentáře? - – SZUŠ: „bylo by pro nás podnětné napsat, co je zde
špatně.“

VÝUKA
4) Výuku v SZUŠ navštěvujete proto, aby se Vaše dítě věnovalo hudbě/výtvarné tvorbě
profesionálně?
Celkový počet odpovědí: 91

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
„Syn hraje pro radost.“ „Ponecháme na dceři/synovi.“
– SZUŠ: „Zde se ověřil náš předpoklad, že většina žáků se nechce hudbě nebo výtvarné
tvorbě věnovat profesionálně. Velmi nás těší, že se přeci jen každý rok najdou 1 – 2 žáci, kteří
se na střední výtvarné a hudební školy hlásí (a úspěšně plní přijímací řízení). I podle nás patří
základy hudby a výtvarného umění do vzdělání dětí a celkového kulturního přehledu člověka
a jsme rádi, že jste si pro to zvolili právě naši školu.“
5) Jak hodnotíte podmínky a průběh vzdělání Vašeho dítěte v naší škole? (nástrojová
vybavenost, notový materiál, učitel, koncerty/výstavy, účast na soutěžích)
Celkový počet odpovědí: 90

Komentáře od Vás:
„Vedení sboru je vynikající, program pestrý.“
Pí. uč. Svobodová – „Letos máme báječnou paní učitelku, takže nadšení je zpět. Děkujeme za
možnost být přítomna v hodinách.“
P. uč. Čáp – „Vynikající učitel, vychází ve všem vstříc, hodně naučí.“
– SZUŠ: „Děkujeme“

„Termíny koncertů obvykle kolidují s jinými kroužky, nejsou termíny ani nauky ani nástroje“
– SZUŠ: „Není v našich silách zajistit, aby termíny koncertů nebyly shodné s akcemi cca 200
škol, působící v katastru Prahy a okolí“
6) Je pro Vás vyhovující obsah Školního vzdělávacího programu pro jednotlivé ročníky?
Celkový počet odpovědí: 84

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
„Myslím, že hru na nástroj lze u většiny dětí zahájit dříve, než po půl roce PHV.“
– SZUŠ: „Při zařazování žáků postupujeme dle RVP a ŠVP.“
7) Jak je Vaše dítě spokojeno, když se zúčastní akce pořádané školou? (koncerty, výstavy,
soutěže)
Celkový počet odpovědí: 82

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
Oceněno položkou 4 – důvod uveden: „Není koncertní typ, vystupování nemá ráda, ale vždy
se nakonec překoná. Být to jen na ní, jen hraje s paní učitelkou na hodině.“
„Nadšení – jedním slovem! Z pěvecké soutěže v Bratislavě (říjen 2017) byla naprosto
unešená.“

KLIMA ŠKOLY

8) Je Vaše dítě v naší škole spokojené?
Celkový počet odpovědí: 84

Komentáře od Vás a naše hodnocení:
Pí. uč. Toráčová – „Velmi spokojená, je motivovaná pochvalou.“
„Rodinná atmosféra.“
„Přátelské prostředí.“
– SZUŠ: „Děkujeme, toto je jedním z cílů naší školy.“
9) Myslíte si, že jsou brány v úvahu názory, přání a zájmy žáka?
Celkový počet odpovědí: 95

Komentáře od Vás:
P. uč. Čáp – „Skladby jsou vybírány podle toho, co se synovi líbí, jsme moc spokojeni.“
10) Jak hodnotíte vzájemnou komunikaci mezi učitelem, žákem a zákonnými zástupci?
Celkový počet odpovědí: 91

Komentáře od Vás:
Pí. uč. Chudobová – „Lepší paní učitelku jsme si pro dítě nemohli přát.“
Pí. uč. Petrášová – „Paní učitelka je skvělá.“

11) Jak hodnotíte vzájemnou komunikaci mezi vedením školy a zákonnými zástupci?

Celkový počet odpovědí: 77

12) Co byste v organizaci školy změnili, doplnili nebo zavedli, aby naše škola splnila Vaše
očekávání?
Nejčastější komentáře a naše názory:
„Možnost parkování koloběžek a kol“ – SZUŠ: „Není z hygienických, bezpečnostních a
prostorových důvodů možné. Do naší školy dochází 350 žáků, kdyby všichni přijeli na kolech,
nebyli bychom schopni zajistit pohyb v chodbách školy. Pokud chcete nechat po dobu výuky,
navrhujeme zámek a připevnit k plotu před budovou školy, stejně jako u dalších institucí
(úřadů, nemocnic atd.)“
„Pro omluvy nepřítomnosti prosím o upřesnění, zda zasílat formou sms každému
z vyučujících? Vyhovovalo by nám zaslat na jeden email školy.“
– SZUŠ: „Během února/března se budou měnit maily pracovníků školy. Počítáme se zřízením
společného mailu pro pedagogy jednotlivých oborů. I nyní stačí poslat omluvenku například
vedení školy (kejhovatereza@seznam.cz), ostatním kolegům předáváme.“
„Jsme maximálně spokojení – uvítali bychom, pokud by škola organizovala soustředění nebo
hudební kemp.“
– SZUŠ: „Letos chystáme soustředění pro sbor Petrklíč a akordeonový soubor. Bližší
informace zveřejníme v nejbližší době na stránkách školy. Do budoucna plánujeme plenér i
pro žáky VO“

„Čekací prostor pro rodiče a doprovod v zahradě – nabízím stavební pomoc a
nápady. Za vše velice děkujeme.“
– SZUŠ: „O návrhu rádi popřemýšlíme.“
„Informování emailem o vystoupeních, koncertech dětí, soustředěních.“
– SZUŠ: „Viz. odpovědi u otázky č. 2.“
„Kavárna pro čekající rodiče.“
– SZUŠ: „Z kapacitních a hygienických důvodů nelze splnit. Už takto vytížené prostory
využíváme výhradně pro žáky a výuku. 20 metrů nad školou je restaurace a 300 metrů na
Řeporyjském náměstí kavárna.“
„Naše očekávání jsou plněna.“
– SZUŠ: „Jsme velmi potěšeni.“

„Jsem zcela spokojen s výukou klavíru v rámci hlavního předmětu. Požadavek
na docházku na další předmět povinně od 4. ročníku však považuji za
nadbytečný a časově zatěžující. Preferoval bych volbu dalšího předmětu pouze
na dobrovolné bázi.“

„HN 1x měsíčně.“
„Souborová hra dobrovolně.“
– SZUŠ: „Nelze. Tato nařízení jsou dána Rámcovým vzdělávacím programem pro ZUŠ, který je
schválen MŠMT, a který je závazný pro všechny ZUŠ na území ČR. Pro tuto stížnost se prosím
obraťte přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. ZUŠ poskytují komplexní
vzdělání, ke kterému patří jak hudební teorie, tak hra v souboru či jiném hudebním tělese.“
„Učitelé by mohli nosit vizitky se jménem.“
– SZUŠ: „Nemyslíme si, že tento požadavek je adekvátní. Naši učitelé se žákům i zákonným
zástupcům na začátku školního roku jménem představují, a jako my si pamatujeme jména
všech našich žáků, tak žáci si pamatují jména naše.“
„Někdy se dovídáme o koncertech ve škole jen týden, dva dopředu. To je pro nás pozdě
vzhledem k dalším aktivitám rodiny.“
– SZUŠ: „Na webových stránkách zveřejňujeme data koncertů v nejrychlejším možném čase.
Někdy i další instituce nám dávají termíny později, než bychom sami chtěli, ale pokusíme se
informace ještě urychlit.“
„Nevím o ničem, jsme ve Vaší škole spokojení. Přístup paní učitelky sbormistryně Kejhové a
paní učitelky Bíňovcové k dětem je velmi pěkný, děti chodí na hodiny zpěvu rády. Spokojené
dítě = spokojený rodič – co více si přát “
– SZUŠ: „Děkujeme, toto je i přání naší školy.“
Odpovědi, které nás nejvíce potěšily. Děkujeme za ně:

„V mé rodině patří hra na piano ke vzdělání.“
„Pí. uč. Klotková – obrovské nadšení z výběru skladeb na piano, lehce čitelné
noty, děti mohou vstoupit do výběru, děti nehrály ani 1 stejnou etudu – super.“
„Obě mé dcery děkují za vše, co se u Vás ve škole naučily. Všem mohu
doporučit.“
„Jsme se vším spokojeni a jsme rádi, že Vás tu v Řeporyjích máme.“
„Zůstaňte tak úžasní jako jste doposud. Děkujeme.“
„Jsme se školou spokojeni a nechceme nic měnit.“
Sborový zpěv - „Do školy chodí děti rády, berou ji jako druhou rodinu, nic
bychom neměnili.“
„Vaše škola je úžasná ve všech ohledech, určitě je vždy co zlepšovat – ovšem
teď mě konkrétně nic nenapadá. Děkuji Vám.“
- Mgr. Navrátilová - „Z naší strany můžeme vyjádřit jen spokojenost již při
vstupu do budovy na nás působí přátelská atmosféra, vlídné přivítání, je vidět,
že k vám děti chodí rády. Všichni vyučující jsou velmi profesionální, ale zároveň
vstřícní. Zaslouží si velkou pochvalu z výborně odvedené práce.“

