
Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť,  
příspěvková organizace 

Hodnocení přípravné třídy od rodičů – leden 2022 – 4,5 měsíce provozu 

 

Jak hodnotíte přístup paní učitelky k dětem 

Velmi kladně. 

Super  

Velmi dobrý  

výborný přístup  ☺  

Výborný.  

Veliká spokojenost. :) Není nic, co bych vytkla. 

Jsem spokojená. Dcera má paní učitelku ráda. 

Jsem spokojena 
 

 

Jak hodnotíte přístup paní učitelky k Vám rodičům 

Vstřícný. 

Skvělé  

Velmi dobrý  

Fajn přístup, jsem spokojená ☺  

Výborný. Není žádný problém. 

S P. Janoušovou se dá na všem dohodnout a vyjde vstříc :)  

Jsem spokojená. 

Jsem spokojena 
 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť,  
příspěvková organizace 

Jak hodnotíte práci s dětmi ve třídě (je vidět rozvoj dětí vpřed?) 

Určitě ano. 
Syn se zlepšil už po měsíci ve škole. I v chování. Je vidět pokrok 
úplně ve všem.  

Ano  

Ano určitě 

Velmi dobře. Určitě je vidět vývoj vpřed. 

Určitě jsou vidět pokroky. 

Ano. Hodně tvoří, vyplňují, cvičí. Dcera říká i básničku nebo zpívá 
písničku doma, co se naučila. Spokojenost 

Na dceři je vidět velký pokrok ve vývoji řeči, slovní zásoby, ale i 
celkový přehled 
 

 

Jak hodnotíte venkovní procházky 

Syn je rád venku, tak je určitě spokojený. 

Parádní, velká změna.  

Žádný problém  

Hodnotím kladně, jsem pro, aby se děti vyřadili venku  

Velmi dobře.  

Je dobře, že chodí na procházky. 

Hodnotím kladně. 

Jsem spokojena.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť,  
příspěvková organizace 

Jak hodnotíte cvičení s dětmi v tělocvičně nebo venku 

Podle vyprávění syna se mu to líbí. 

Děti se zabaví  

Žádný problém  

Kladně  

Velmi dobře.  

Kryštof si to chválí, takže spokojenost.  

Skvělé, dcera ukazuje cviky i doma . 

Rozhodně kladně.  Děti pohyb jak venku tak v tělocvičně potřebují.   
 

 

Jak hodnotíte celkový program pro děti od paní učitelky (pestrost, 
vyváženost .....) 

Kladně, jako vyvážený. 

Malý je spokojený, má paní učitelku Janu moc rád.  

Rozvíjení, poznávání 
Syn je spokojený  

Kladně, co vím od syna, tak je velmi spokojený. 

Velmi dobře.  

Paní Janoušové opravdu není co vytknout 

Podle toho, co dcera říká, co nosí domů za výtvory apod, myslím že 
je program pestrý a vyvážený. 

Naprostá spokojenost. Oceňuji i zpětnou vazbu od paní učitelky, kdy 
zasílá na whatsApp fotografie s tvorbou dětí a tím pádem mám jako 
rodič představu nejen o tom, co děti vyrábějí, ale i jak sportují v 
tělocvičně, tráví čas venku a podobně. 
 

 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Heřmanova Huť,  
příspěvková organizace 

 

Prosím, napište náměty, připomínky 

Žádné nemám. 

 
Žádné  

Žádné nemám. 

 
Připomínku nemám žádnou:)  

Nemám žádné připomínky, jsem spokojená.  

  

Prosím, napište celkové hodnocení přípravné třídy základní školy 

Myslím si, že je velice prospěšná a užitečnější než další rok ve školce. 
Děkuji za ní a paní učitelce za krásný přístup k dětem. 

Velmi dobrá volba otevření přípravné třídy. Děti jsou do 1.třídy 
krásně připraveni.  

Dobré.  

Hodnotím třídu a paní učitelku velmi kladně. Jsem ráda, že syn může 
do přípravné třídy chodit. 

Velmi dobrý nápad. Jsme velice spokojeni.  
Jsem ráda, že mám možnost mít syna v přípravné třídě, jsou vidět 
pokroky.  

Myslím, že přípravná třída je skvělá. Dcera si na začátku stěžovala, 
že víc vyplňují než ve školce a méně si hrají, což už bere jako 
normální věc a je tedy podle mě i více připravena. Skvělé je, že už 
poznala školu a ví kde co je, což taky určitě pomůže a nástup do 
první třídy bude snazší. Celkově jsem spokojená. Děkuji.  

Přípravná třída dá dětem určitě víc, než mateřská škola.   
 


