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Vyhodnocení dotazníku – dojíždějící žáci – školní autobus 

Vážení rodiče,  

především bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili dotazníkového šetření -  

průzkum názorů a připomínek k dojíždění našich žáků, na školní autobus a zájem o školní 

družinu (zájmové kroužky) v naší základní škole. Sběr dat byl prováděn anonymně. Důvodem 

a hlavním cílem průzkumu bylo zjistit prostřednictvím dotazníku spokojenost zákonných 

zástupců se školním autobusem ZŠ, zjistit aktuální informace o dojíždění žáků a tím získat 

podklady pro další plánování.  

 

DOTAZNÍK PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DOJÍŽDĚJÍCÍCH ŽÁKŮ 

Dotazník obsahoval celkem 7 stručných, jednoduchých otázek, z nichž všechny byly 

s nabídkou výběru mezi odpověďmi ano, ne a připomínky, náměty (komentář s případnou 

možností vyjádřit svůj postoj či přání). Z celkového počtu 59 rozdaných dotazníků odpovídalo 

51 respondentů. Všechny dotazníky byly vyplněny ručně. 
 

1. Mám zájem, aby mé dítě bylo zapsáno do školní družiny: 

ano 27 ne 23 bez odpovědi  1 
  
  

2. Mám zájem, aby mé dítě navštěvovalo zájmové kroužky: 

ano 30 ne 20 bez odpovědi 1 
        

 
3. Vyhovuje mi odjezd autobusu z Blatnice pod Svatým Antonínkem 

v cca 14.00 hod. (13.50 hod.) 

ano 42 ne 8 bez odpovědi 1 

  
 

4. Vyhovoval by mi odjezd autobusu z Blatnice pod Svatým 

Antonínkem v 15.00 hod. 

ano 14 ne 30 bez odpovědi 7 

    
    

5. Měli bychom zájem o jiný čas odjezdu autobusu z Blatnice pod 

Svatým Antonínkem – napište jiný čas: 

1krát: 14.20 hod.,  1krát: 14.15 hod.  1krát : 13.00 hod. 
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6. Vyhovuje nám výše měsíční platby za školní autobus: 

ano 22 ne 25 bez odpovědi 4 
      
 

7. Uvítali bychom snížení jízdného za školní autobus: 

ano 33 ne 11 bez odpovědi 7 

  
 

Připomínky, náměty: 
1. Nelíbí se nám časté odstávky, poruchy autobusu 

2. Žádost o včasné upozornění na změny odjezdů autobusu 

3. Některé dny by vyhovoval i pozdější odjezd autobusu nebo uvolnění žáka na 

linkový autobus v 14.18 hod. 

4. Přizpůsobit odjezdy autobusu (náboženství, kroužky, obědy) 

5. Pokud žáci nestihnou odjezd autobusu, odjezd v 15.00 hod. s dětmi ze školky 

6. Autobus bývá často přeplněný, děti stojí 

7. Upřednostnit žáky dojíždějící ve školní jídelně – není dostatek času na oběd 

8. Více sportovních kroužků 

9. Cena jízdného – srovnání ceny s linkovým autobusem 

 

 

Vyjádření k připomínkám a námětům: 

 
Vedení školy se již zúčastnilo na obecním úřadě schůzky se starosty jednotlivých obcí, na 

které se výhledově jednalo o školním autobusu, cenách jízdného aj. Autobus je letos opraven, 

ředitelka školy se starostkou obce zabezpečila i náhradního řidiče, který obci chybí. 

Ihned po zprávě (i v nečekaných situacích), že autobus nepojede, se vás vždy snažíme 

neodkladně informovat na webových stránkách, rozhlasem, v deníčcích žáků 1. stupně. 

Snažíme se upřednostnit žáky dojíždějící ve školní jídelně po šesté vyučovací hodině. 

Se všemi připomínkami pracujeme a využijeme je k dalšímu jednání s obcí 

a k bezproblémovému zabezpečení cest pro dojíždějící žáky. 

 

Ještě jednou děkuji zákonným zástupcům za vyplnění dotazníku, připomínky a náměty. 

 

 

 

           Mgr. Ladislava Nosková 

       ředitelka školy 

 

  


