Vyhodnotenie rodičovského dotazníka k prijímacím skúškam, 30.3.2015

Dotazník vyplnilo 236 rodičov.

1. Ako ste sa dozvedeli o našej škole – Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch ?
známi

Počet rodičov
70

%
29,66

51

21,61

91

internet – web stránka školy

spolužiaci ( kamaráti ) môjho dieťaťa

37

výchovný poradca na základnej škole

26

„Deň otvorených dverí“ – OPEN DAY
masmédia

internet – portál MŠ SR (školské výpočtové stredisko) o SŠ

23
13

38,56
15,68
11,02
9,75
5,51

Iným spôsobom:
- Študuje/ študoval tu dcéra/syn, rodinný príslušník – 6x
- bývam v Sučanoch – 4x
- od môjho dieťaťa – 3 x
- od učiteľky AJ na ZŠ
- dcéra sa sama informovala / dieťa si ju samo vyhľadalo a vybralo / našla si ho dcéra a informovala
nás
- od žiačky vašej školy
- som z Martina, táto škola je tu známa
- z pretestovania
- odporúčané kňazom
2. Prečo ste sa rozhodli prihlásiť Vaše dieťa na štúdium na Bilingválne gymnázium Milana
Hodžu v Sučanoch ?( v prípade viacerých odpovedí môžete dôležitosť – preferenciu vyjadriť
číslom 1. dôležitejšie ako 2., 3. ...... )
Počet rodičov Preferencie

škola veľmi dobre pripravuje svojich žiakov na 156 (66,10%)
ďalšie
štúdium
na
univerzitách
doma
a v zahraničí
štúdium v anglickom jazyku
138 (58,48%)
žiaci dosahujú veľmi vysokú úroveň kompetencií 74 (31,36%)
v anglickom jazyku
veľmi dobrá štátna škola, na ktorej môžu 66 (27,97%)
študovať nadaní a usilovní žiaci aj z menej
priaznivého sociálneho prostredia
dobrá vzdelávacia atmosféra a vzťah medzi 34 (14,41%)
žiakmi a učiteľmi vzájomne
možnosť uchádzať sa o štúdium z 8. ročníka ZŠ

32 (13,56%)

náročné štúdium

23 (9,75%)

34 rodičov to uviedlo na 1. mieste, 20
rodičov na 2.mieste a 2 rodičia na
3.mieste
23 rodičov to uviedlo na 1. mieste, 16
rodičov na 2.mieste a 3 na 3.mieste
a 1 rodič na 5.mieste
4 rodičia to uviedli na 1. mieste, , 10
rodičov na 2.mieste, 12 rodičov na
3.mieste a 5 rodičia na 4.mieste
5 rodičia to uviedli na 1. mieste, 11
rodičov na 2.mieste a 10 rodičov na
3.mieste
1 rodič to uviedol na 1. mieste , 2
rodičia na 2. mieste, 12 rodičia na
3.mieste a 2 rodičia na 4.mieste
1 rodič to uviedol na 1. mieste, 2
rodičia na 2.mieste, 10 rodičov na
3.mieste a 1 rodič na 4.mieste
2 rodičia to uviedli na 1. mieste, 2 na
2.mieste , 3 na 3.a 1 rodič na 4.mieste

zaujímavý mimovyučovací program a aktivity
22 (9,32%)
žiaci sa môžu v posledných rokoch štúdia 17 (7,20%)
profilovať na základe širokej ponuky a výberu
povinne voliteľných predmetov
spolupráca školy a rodičov nie je iba formálna, 5 (2,12%)
ale rodičia môžu spolurozhodovať
o dianí v škole

1 rodič to uviedol na 1. mieste, 6
rodičia na 2.mieste a 1 rodič na
4.mieste
1 rodič to uviedol na 3.mieste

Iné dôvody:
- dieťa sa samé rozhodlo/ samé si vybralo školu – 8x
- dcéra má záujem o jazyky a chcela ísť sem
- dcéra si sama pozisťovala úroveň a sama si ju vybrala
3. Aké ďalšie aktivity – činnosti by ste privítali na zlepšenie poskytovania služieb verejnosti?
-

dostačujúce – 12x
veľmi vyčerpávajúce – 2x
všetko bolo postačujúce a na vysokej úrovni
je toho oveľa viac ako poskytuje akákoľvek iná škola, takže super
myslím si, že škola poskytuje maximum, výborný manažment zo strany vedenia
plná spokojnosť s aktivitami
vyjadrujem spokojnosť s doterajšími ponúkanými službami
veľmi pozitívne hodnotím spôsob pretestovania žiakov, zmanažované na vysokej úrovni
zatiaľ sme spokojní so službami a komunikáciou s verejnosťou, ak sa služby zlepšia, určite to uvítame
beseda s absolventmi školy o ich uplatnení na VŠ a trhu práce
bližšie internát
parkovisko
zjednodušenie komunikácie s profesormi, možno povinný mail s doménou gbas
viac info o médiách, web stránka viac interaktívna a prehľadná
prípravný kurz na prijímacie pohovory
multimediálne CD s testami
komunikácia na ZŠ v 8.ročníku ohľadom informácií o škole
väčšia spolupráca so ZŠ SNP Sučany
neviem
bez pripomienok
4. Aké sú Vaše očakávania ako rodiča žiaka našej školy ?
Počet rodičov
137

%
58,05

príprava na úspešné zvládnutie prijímacích
skúšok na vybrané vysoké školy a
univerzity
dosiahnutie vysokej úrovne kompetencií
v anglickom jazyku
výchova k samostatnosti a zodpovednosti

106

44,92

106

44,92

86

36,44

objektívne a spravodlivé hodnotenie

79

33,48

kvalitný vzdelávací program

získanie medzinárodného jazykového

67

28,39

Preferencie

5 rodičia to uviedli na
1.mieste a 1 rodič na
2.mieste
3 rodičia to uviedli na
1.mieste, 2 rodičia na
2.mieste a 1 na 3.mieste

3 rodičia to uviedli na
2.mieste a 2 na 3.mieste
3 rodičia to uviedli na
2.mieste,1 rodič na
3.mieste a 1 na 5. mieste
1 rodič to uviedol na
3.mieste
2 rodičia to uviedli na 2.

certifikátu z anglického jazyka ( napr.
Cambridge exam, TOEFL)

ochrana dieťaťa pred negatívnymi javmi

65

27,54

úspešné ukončenie štúdia
maturitnou
skúškou
rozmanitá mimovyučovacia činnosť

52

22,03

získanie štátnej jazykovej skúšky

dosiahnutie vysokých úrovní kompetencií
v cudzích jazykoch
výchova k slobode, humanite a demokracii

57

24,15

43

18,22

40

16,95

41

17,37

mieste a 1 rodič na
4.mieste
1 rodič to uviedol na
4.mieste
2 rodičia to uviedli na
3.mieste a 1 na 5. mieste
1 rodič to uviedol na
1.mieste
1 rodič to uviedol na
3.mieste
1 rodič to uviedol na
3.mieste
1 rodič to uviedol
na1.mieste, 1 na 3. a 1 na
4.mieste

Iné:
- popri kvalitnom vzdelávaní ... aby priestor na názor dostalo aj dieťa a neboli zvýhodnení iba určití
jedinci

