
  

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení dotazníku č. 4  

pro rodiče žáků 2. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Otázka č. 1  

Hodiny Aj jsou pro naše dítě zajímavé a těší se na ně 

 Odpověď: 

a/ ano    22 

b/spíše ano   10 

c/spíše ne    2 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  1 

Z odpovědí plyne, že velká část dětí se na hodiny AJ těší a hodiny jsou pro mnohé 

z nich zajímavé. Stejný poznatek je i z hospitací AJ. 

 

2. Otázka č. 2 

Je nám srozumitelné, co má naše dítě zvládnout z daného učiva 

Odpověď: 

a/ ano    24 

b/spíše ano   4 

c/spíše ne    3 

d/ne    2 

e/nedokážu posoudit  2 

Dané učivo je velmi dobře rozvrhnuto, je vidět, že rodiče i děti chápou hlavní pointu 

učiva 2. ročníku. Učivo je podáváno žákům v hravé a srozumitelné formě. 

 

3. Otázka č. 3 

Jsme dostatečně informováni o průběhu výuky AJ 

Odpověď: 

a/ ano    16 

b/spíše ano   12 

c/spíše ne    3 

d/ne    1 

e/nedokážu posoudit  3 

28 rodičům z 35 je známá výuka AJ. To svědčí o zájmu rodičů o výučbu AJ jejich 

dětí. 

 

 



4. Otázka č. 4  

Výuka AJ metodou Super Nature je pro naše dítě přínosná  

Odpověď: 

a/ ano    27 

b/spíše ano   7 

c/spíše ne    0 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  1 

Je vidět, že rodiče si uvědomují, jak je cizí jazyk důležitý pro jejich děti. 

 

5. Otázka č. 5 

Vědomosti z AJ, které dítě ve škole získává, jsou důležité pro život 

Odpověď: 

a/ ano    22 

b/spíše ano   9 

c/spíše ne    1 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  3 

Přístup rodičů je velmi chvályhodný, děti jsou vedeny správným směrem.  

 

6. Otázka č. 6 

Jsme spokojeni s výsledky výuky AJ u svého dítěte 

Odpověď: 

a/ ano    19 

b/spíše ano   8 

c/spíše ne    0 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  8 

Mezi rodiči se najdou i takoví, kteří nedokážou posoudit výsledky cizího jazyka, 

proto doporučujeme, zúčastnit se přímo hodiny AJ.  

 

 

 

 



7. Otázka č. 7 

Stávající způsob hodnocení výsledků výuky nám vyhovuje 

Odpověď: 

a/ ano    22 

b/spíše ano   7 

c/spíše ne    1 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  5 

Výuka je hodnocena spíše motivačně, i když žáci musí dodržovat základné pravidla 

výuky. 

 

8. Otázka č. 8 

Tento typ výuky bychom doporučili i dalším rodičům  

Odpověď: 

a/ ano    26 

b/spíše ano   8 

c/spíše ne    0 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  1 

Metodu Super Nature by doporučilo dalším rodičům dokonce až 34 rodičů 

z celkového počtu 35. Z toho plyne celková spokojenost. 

 

9.  Otázka č. 9 

Výuka AJ metodou Super Nature by mohla být zařazena mezi povinné předměty 

Odpověď: 

a/ ano    21 

b/spíše ano   8 

c/spíše ne    3 

d/ne    0 

e/nedokážu posoudit  3 

Rodiče nemají strach ani obavy z AJ, v případě zařazení mezi předměty povinné. 

 

 

 



Celkové hodnocení: 

 

Rodičům žáků druhých ročníků byl předložen dotazník již po čtvrté. Dotazník byl 

zaměřen na průzkum výuky anglického jazyka metodou Super Nature. Z odpovědí 

rodičů je znát, že pro jejich děti je anglický jazyk zajímavý a pro život velice 

důležitý. Rodiče v něm své děti plně podporují, spolupracují s nimi a chtějí pomoci 

co nejvíce rozšířit výuku. Je nutné podotknout, že pro tuto výuku je potřeba několik 

vysoce kvalifikovaných pedagogů, což rodiče vyžadují. Hodnocení v hodinách je 

spíše motivující, čímž žáci získávají potěšení a zájem dále se učit. Rodičům nevadí 

stávající způsob výuky AJ, ale ani by nebyli proti, kdyby výuka AJ probíhala již od 

první třídy.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


