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Zpráva z dotazníkového šetření mezi rodiči dobrovodské školy, jaro 2014
V lednu a únoru tohoto roku měli rodiče žáků dobrovodské základní školy možnost vyjádřit se k tomu, jak vidí práci této
školy a jak jsou spokojeni. Dotazníkové šetření iniciovala obec, která jako zřizovatel školy obdržela od rodičů několik
podnětů ohledně nespokojenosti s tím, jak práce naší školy probíhá. Dotazník zpracovali v roce 2012 pracovníci Národního
ústavu pro vzdělávání v rámci projektu „Školní klima“ a byl doplněn o několik otázek ve snaze vystihnout lépe konkrétní
situaci této školy.
Každá rodina, která má ve škole alespoň jedno dítě, obdržela dotazník, celkem tedy bylo rozdáno 181 dotazníků (zdroj:
přehled příjmů SRPDŠ). Rodiče zpět odevzdali 61 vyplněných dotazníků. Návratnost tedy činí 34 procent. Autoři dotazníku
uvádějí, že návratnost pod 20 procent by znamenala výrazné ohrožení platnosti výsledků průzkumu. V našem případě lze
tedy konstatovat, že návratnost je dostatečně vysoká, zájem rodičů o dění ve škole lze považovat za výrazný a závěry z
tohoto šetření tedy mají dostatečnou váhu při další debatě o této škole.
Dotazník měl v zásadě dvě části – 45 výroků, na které bylo možno odpovědět na škále 1-2-3-4 (zcela souhlasím-spíše
souhlasím-spíše nesouhlasím-zcela nesouhlasím). Dále měli rodiče možnost vyjádřit se v libovolném rozsahu ke konkrétním
problémům, které mají na srdci. Tuto možnost využilo 41 rodičů a odevzdali dotazník s doprovodným komentářem. Tyto
komentáře měly různý rozsah – od několika málo vět, až po několik stran souvislého textu. Obec tímto děkuje všem
rodičům, kteří věnovali vyplnění dotazníku čas.
Dotazník pokrývá tyto hlavní okruhy problémů:
1.
Spokojenost se stavem školy – vybavení, výzdoba, hygiena
2.
Spokojenost se službou poskytovanou dítěti - „učí ho dobře“
3.
Neúspěch a nezájem dítěte přisuzovaný škole
4.
Strach dítěte ze školy
5.
Spokojenost s vedením školy
6.
Celkové hodnocení klimatu školy rodiči
Jednotlivé otázky byly zpracovány do souhrnných škál, které se k těmto okruhům problémů vztahují. V tabulce č.1
vidíme, že naprostá většina rodičů (98,3%) hodnotí stav školy kladně, z toho dvě třetiny rodičů (66,1%) hodnotí stav školy
jako zcela vynikající. Ovšem ruku v ruce s tím, že rodiče vzhled školy hodnotí kladně, lze z dotazníků vyčíst i to, že někteří
rodiče příliš neznají vnitřní prostředí školy a ocenili by, kdyby měli možnost blíže poznat, jak interiéry školy vypadají, jaké
je vnitřní uspořádání školy, apod.
Tabulka 1.: Spokojenost se stavem školy – vybavení, výzdoba, hygiena
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

39

66,1%

Spíše spokojeni

19

32,2%

Spíše nespokojeni

1

1,7%

Zcela nespokojeni

0

0,0%

Celkem
59
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

100,00%

V tabulce č. 2 je vidět, jak rodiče hodnotí službu poskytovanou dítěti. Zjednodušeně řečeno – zda škola učí děti dobře.
90,2% procent rodičů vyjádřilo spokojenost a necelá desetina rodičů (9,8%) si myslí, že škola si při výuce zcela dobře
nevede.
Tabulka 2.: Spokojenost se službou poskytovanou dítěti - „učí ho dobře“
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

24

39,3%

Spíše spokojeni

31

50,8%

Spíše nespokojeni

6

9,8%
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0

Celkem
61
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

0,0%
100,00%

Tabulka č. 3 ukazuje, jak rodiče vnímají případný neúspěch a nezájem dítěte z hlediska působení školy. 85,3 % rodičů je
spokojeno s tím, jak škola motivuje děti v tom, aby podávaly co nejlepší výkon. 14,7% rodičů si myslí, že škola by ve věci
motivace žáků mohla udělat více a případný nezájem či neúspěch svých dětí vidí i jako neúspěch samotné školy.
Tabulka 3.: Neúspěch a nezájem dítěte přisuzovaný škole
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

27

44,3%

Spíše spokojeni

25

41,0%

Spíše nespokojeni

8

13,1%

Zcela nespokojeni

1

1,6%

Celkem
61
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

100,00%

V tabulce č. 4 vidíme, jak rodiče vnímají klima školy z hlediska pocitů dítěte, zda vidí nějaké známky toho, že se třeba
dítě ve škole bojí spolužáků, učitelů, zda například není problém se šikanou. Necelá pětina rodičů (18,3%) uvedla, že jejich
děti nějaký problém ve vnímání klimatu školy mají. Žádný problém v tomto směru nevidí 38,3% rodičů.
Tabulka 4.: Strach dítěte ze školy
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

23

38,3%

Spíše spokojeni

26

43,3%

Spíše nespokojeni

11

18,3%

Zcela nespokojeni

0

0,0%

Celkem
60
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

100,00%

Tabulka č. 5 ukazuje, jak rodiče hodnotí práci vedení školy. Pouze necelá pětina rodičů (18,3%) uvedla, že nevidí žádný
problém v tom, jak pracuje vedení dobrovodské školy. Třikrát více rodičů uvedlo nespokojenost s přístupem vedení školy a
z celkového počtu respondentů se jedná o nadpoloviční většinu (53,3%).
Tabulka 5.: Spokojenost s vedením školy
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

11

18,3%

Spíše spokojeni

17

28,3%

Spíše nespokojeni

15

25,0%

Zcela nespokojeni

17

28,3%

Celkem
60
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

100,00%

V tabulce č. 6 je uvedeno, jak rodiče celkově vnímají klima školy. Naprostou spokojenost s klimatem školy projevilo
27,9% rodičů. Naprostou nespokojenost neprojevil žádný respondent. Ovšem 27,9% rodičů uvedlo, že jsou s klimatem ve
škole „spíše nespokojeni“.
Tabulka 6.: Celkové hodnocení klimatu školy rodiči
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

17

27,9%

Spíše spokojeni

27

44,3%

Spíše nespokojeni

17

27,9%
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0

Celkem
61
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

0,0%
100,00%

Problematiku vnímání klimatu školy a práce vedení školy nejlépe vykreslují odpovědi na otázku, zda škola má v
porovnání s jinými školami v okolí dobré jméno (tabulka 7). Nadpoloviční většina rodičů (57,1%) uvedla, že si myslí, že
škola dobré jméno nemá. Podobně na otázku, zda by rodiče doporučili školu svým známým téměř polovina z nich (45,5%)
uvedla, že nikoli. A více než čtvrtina rodičů (28,8%) uvedla, že často uvažují o tom, že přehlásí své děti do jiné školy. S tím
souvisí i míra souhlasu s výrokem „Naše škola je otevřená a přátelská“ - téměř dvě pětiny rodičů (37,9%) uvedly, že s tímto
výrokem nesouhlasí.
Tabulka 7.: Souhlas s výrokem, že škola má dobré jméno.
Absolutní počet

Relativní počet

Zcela spokojeni

6

10,7%

Spíše spokojeni

18

32,1%

Spíše nespokojeni

13

23,2%

Zcela nespokojeni

19

33,9%

Celkem
56
Pozn.: Dotazníky s chybějícími odpověďmi jsou vyloučeny.

100,00%

Z vyhodnocených dotazníků lze částečně vyčíst i to, v jakých směrech by škola mohla podniknout nápravné kroky, které
by rodiče ocenili. Především ve slovních komentářích se často objevovaly stesky na neochotu školy řešit mimořádné
vyzvedávání dětí ze školní družiny. Více než pětina rodičů (22,6%) uvedla nespokojenost s prací školní družiny a podle
připojených slovních komentářů se lze domnívat, že hlavní zdroj nespokojenosti tkví právě v provozním řádu družiny.
Další častěji opakovaný motiv se týká nabídky zájmových kroužků. Nespokojenost či výraznou nespokojenost s nabídkou
zájmových kroužků uvedlo 43,3% rodičů. Podle slovních vyjádření by si rodiče přáli rozšířit nabídku volnočasových aktivit
nabízených ve škole..
Další velmi důrazně zmiňovaný problém spatřují rodiče v kvalitě služeb, které poskytuje školní jídelna. Polovina rodičů
(50,8%) uvedla nespokojenost s tím, jaké jídlo (případně v jakém množství) jídelna poskytuje, přičemž čtvrtina rodičů
(24,6%) uvedla zásadní nespokojenost s touto službou.
Ve slovních komentářích se často objevovalo další téma – a to spokojenost se způsoby jednání ze strany vedení školy.
Opakovaně se vyskytly výroky typu „Vedení školy je problém“, či „Vadí mi nezájem vedení školy o komunikaci s rodiči“.
V naší obci se v poslední době rozproudila debata o spokojenosti se školou. Výsledky tohoto dotazníkového šetření lze
použít jako reálný podklad pro další úvahy, kam by naše škola mohla směřovat.
Pro zájemce o bližší informace dodejme, že na webu obce bude možno nalézt kompletní přehled tabulek a také zápis
slovních komentářů, které poskytli rodiče při vyplňování dotazníků. "Vyhodnocení odpovědí bylo provedeno dvěma na sobě
nezávislými skupinami, které dospěly ke stejným procentuálním výsledkům". Pavla Bergmanová, Jiří Šabatka.

Dětský den na Dobré Vodě
Dětský den je naplánován na sobotu 31. 5. 2014 od 14:00 hodin v prostoru u kostela a na hřišti SK Dobrá Voda.
Spolupořádají hasiči a sportovci, večer bude hrát od 18:00 pod stanem kapela „PYŠKOT“ (Countrybeat 70-90 léta),
kterou finančně zajistí obec. St. Augustin, Z. Frolík, J. Šabatka.

Čarodějnický rej
Poslední dubnovou sobotu to v naší obci žilo. Čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií měli sraz na
dobrovodském pouťovém place. Parta lidiček, sdružených okolo Kateřiny Trávníčkové (bližší informace na webových
stránkách : deti-dobre-vody.webnode.cz) se rozhodla to tu parádně roztočit. Soutěže pro děti, dětská diskotéka, pálení
čarodějnice, lampionový průvod a čarodějné překvapení nakonec. To vše čekalo na děti i jejich rodiče v sobotu 26. 4. od 16.
hodin. Také vyhlášení nejlepší masky čarodějnice a čaroděje a vítězné básničky s tématem čarodějnic. Hodnotné dary
věnovaly dobrovodští sponzoři a byly opravdu bohaté. Aby to malým básníkům a básnířkám nebylo líto, každý kdo poslal
svou básničku na webové stránky Dětí Dobré Vody, dostal malý dárek na památku. A komu při tom reji vyhládlo, mohl
ochutnat z nabídky čarodějných dobrot, zapít to čarodějnou limonádou , kávou, nebo čajem. Každé dítě dostalo špekáček s
chlebem a hořčící, které si mohl opéci na ohníčku. To vše zadarmo, a z rukou pravých čarodějnic
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Šabatkovi, starostovi obce, který nám poskytl finanční příspěvek na občerstvení a
zapůjčil lavice. Dále všem sponzorům, kteří přispěli věcnými dary, členům Dětí Dobré Vody, kteří napekli dobroty a
pomohli zabezpečit soutěže a celou akci. Také hasičům za vatru na zapálení čarodějnice a ohníčku na opékání buřtů.
Největší dík ale patří Vám, občanům Dobré Vody za to, že místo kritiky přijdete a pomůžete rozzářit dětské oči. Vás
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všechny, ale hlavně menší děti zveme na naší další akci, která se bude konat již v červnu a to na loutkovou pohádku v
přírodě, “O perníkové chaloupce”. Bližší informace opět na našich webových stránkách a také na plakátech na prodejně,
poště, škole a školce. Kateřina Trávníčková.

Koncert v kostele
Dne 3. července od 19 hodin se bude konat koncert skupiny Collegium Cantus firmus. Uvedeny budou skladby P. J.
Vejvanovského, C. Monteverdiho a A. Reichenauera: Kyrie et Gloria in C. Účinkují:
Soprán: Martina Kaňková, Zuzana Zaimlová. Alt: Kateřina Hynková, Petra Podroužková.
Tenor: Vít Podroužek, Jiří Tröstl, Vojtěch Podroužek.
Bas: Vladimír Jantač, Jan Podroužek.
Housle: Veronika Modlitbová, Daniel Podroužek.
Trubky: Jiří Pelikán, Sára Kučerová.
Basso continuo: Karel Ochozka, Libor Hlaváč.
Zatímco Vejvanovský, Monteverdi a Schütz bývají uváděni často, Reichenauer se na programech objevuje jen zřídka. Zatím
je hrán především soubory, které se na interpretaci barokní hudby zaměřují.
Jeho původ neznáme. Psal hudbu pro kapelu hraběte Morzina, s největší pravděpodobností i pro hraběte Černína. Zřejmě
působil jako varhaník jednoho z pražských malostranských kůrů. Reichenauer komponoval hudbu duchovní i světskou,
přičemž jeho chrámové dílo bylo rozsáhlé. Dochovalo se jak v domácích sbírkách, tak ve sbírkách zahraničních, zejména v
Drážďanech a ve Varšavě. V roce 1730 nastoupil Reichenauer na místo varhaníka v Jindřichově Hradci, záhy však v
polovině března roku 1730 zemřel.
Pro koncert na Dobré Vodě připravujeme jeho Kyrie et Gloria in C. Notový materiál čekal stovky let na Vojtěcha
Podroužka, studenta hudební vědy v Praze. Ten ho nalezl v Archívu Pražského hradu. Z partů zhotovil partituru a toto dílo
A. Reichenauera se spolu s dalšími mšemi skladatele stalo námětem jeho diplomové práce.
Aby však dílo nespočinulo na jejích stránkách, a stalo se opět živým, českobudějovický soubor Cantus firmus, jehož je
Vojtěch členem, a další přizvaní hudebníci a zpěváci, utvořili - za účelem provedení právě tohoto díla - těleso Collegium
Cantus firmus. Díky němu bylo dílo představeno již v loňském roce na koncertech v Hosíně a ve Zlaté Koruně. V prostředí
barokního chrámu, kam ale skutečně patří, zazní poprvé až na Dobré Vodě. Přijměte naše srdečné pozvání a přijďte si
poslechnout svěží hudbu opomíjeného českého velikána! Těšit se můžete na komorní sbor, slavnostní tóny trubek, houslí,
violoncella a varhan. Pořadatelem je obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, vstupné dobrovolné.
Za Collegium Cantus firmus Zuzana Zaimlová a Vít Podroužek
Dobrovodský zpravodaj, občasník s četností vycházení 5-6x ročně, místo vydání Dobrá Voda u Českých Budějovic, číslo 77, den vydání 16.
květen 2014, ev. č. přidělené MK ČR E10908, vydává obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232,
redaktor: Scheinpflug St., náklad: 700 výtisků, tisk: TISKÁRNA JIHOČESKÝ- INZERT-EXPRES s.r.o

