Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění přiloženého dotazníku za
účelem poskytnutí zpětné vazby na chod Základní školy Jindřichův Hradec II,
Janderova 160.
Cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily a cítily se zde bezpečně, učitelé
předávali své znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi, aby se
provozním zaměstnancům ve škole dobře pracovalo a rodiče byli s výběrem
školy pro své děti spokojení. Zda se nám to daří a co bychom případně měli
změnit, nám musíte říct vy, kteří jste do chodu školy zapojeni. Proto jsme si
nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme, a
prosíme o jeho vyplnění. Důležité jsou pro nás i vaše třeba i nepříjemné
připomínky, nad kterými se tak budeme moci zamyslet.
Šetření je připraveno tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití.
Účast v dotazníkovém šetření je dobrovolná a je zajištěna anonymita
respondentů.
Šetření probíhá formou tištěného dotazníku, který vám posíláme společně
s touto zprávou. Za každé vaše dítě v naší škole vyplňte prosím vždy jen
jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny v hlavičce dotazníku,
identifikační údaje jsou připojeny na lístečku u tohoto dopisu.
Vyplněný dotazník doručte prosím do úterý 7. května 2019 do naší školy –
u hlavního vstupu u vrátnice bude připravena zapečetěná schránka určená pro
sběr dotazníků. Pokud nechcete dotazník ve škole odevzdávat, můžete jej
poslat přímo do společnosti Scio na adresu: Scio, Mapa školy, Pobřežní 34,
Praha 8, 186 00.
V případě, že by Vám vyhovovala spíše elektronická forma dotazníku, napište
nám na email jan.javorsky@2zsjh.cz a my Vám zašleme přístupy
k jeho elektronické verzi.
Výsledky dotazníkového šetření by měly být zpracovány do začátku školního
roku 2019/2020 a budou zveřejněny na webových stránkách školy
www.2zsjh.cz. Rodiče budou mít dále možnost být s výsledky seznámeni
v rámci rodičovských schůzek ve školním roce 2019/2020.
V případě dotazů se můžete na nás obrátit na tel.: 384 361 911 nebo na emailu
jan.javorsky@2zsjh.cz.
Děkujeme vám za vaši spolupráci, váš názor je pro nás důležitý,
vedení školy
V Jindřichově Hradci dne 23. dubna 2019

