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VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU – RODIČOVSKÝ ÚČET 

PŘIHLÁŠENÍ NA PORTÁL PROŠKOLY.CZ 

V libovolném internetovém prohlížeči zadejte adresu www.proskoly.cz. V pravém sloupci klikněte na 
červené tlačítko Přihlášení, otevře se přihlašovací formulář a do něj zadejte Login a Heslo pro rodiče, 
které jste obdrželi ve škole. 

 

VÝBĚR Z NABÍDKY TESTŮ 

Probíhající dotazník se zobrazí v rodičovském účtu pod záložkou Sociometrie – Klima školy - rodiče.  
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ÚVODNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU 

Po výběru Klima školy obdrží rodiče úvodní informaci o dotazníku: 

„Vážení rodiče, 
děkujeme Vám za Váš zájem o vyplnění dotazníku „Klima školy pro rodiče“. V dotazníku budete moci 
odpovídat na otázky ohledně školního prostředí, kvality vyučování, učitelů, školních pravidel apod. 
Vaše názory vyjádřené prostřednictvím dotazníku mohou vést ke zlepšení fungování školy. Výsledky 
jsou vyhodnocovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Dotazníky jsou zpracovány automaticky 
a hromadně - nikdo ve škole se nedozví, jak jste odpovídali právě Vy. 

Dotazník  je  připraven  jako  nabídka  různých  tvrzení  o  „Vaší“  škole,  se  kterými  můžete  vyjádřit  svůj 
souhlas či nesouhlas na následující 5 stupňové škále: 

Rozhodně souhlasím (ano; platí v naprosté většině případů) 
Spíše souhlasím (spíše ano; více ano než ne; většinou ano) 
Spíše nesouhlasím (spíše ne; více ne než ano; většinou ne) 
Rozhodně nesouhlasím (ne; v naprosté většině případů neplatí) 
Nevím (nemohu posoudit) 

Po přečtení zvolí nabídku Vyplnit dotazník, případně se vrátí Zpět do přehledu testů. 
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VYPLŇOVÁNÍ ODPOVĚDÍ  - UZAVŘENÉ ODPOVĚDI 

Po spuštění dotazníku se rodičům zobrazí zadané otázky v náhodném pořadí. Rodiče vyjadřují míru 
svého souhlasu či nesouhlasu s jednotlivými tvrzeními výběrem z výše uvedených možností. Na jedné 
stránce se zobrazí vždy 10 otázek/tvrzení, po jejich zodpovězení je možné zvolit Pokračovat a přejít 
na další stránku. Celkový počet otázek/stran je závislý na zadavateli dotazníku, vždy je ale celkový 
počet stran zobrazen v zápatí stránky. 
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 VYPLŇOVÁNÍ ODPOVĚDÍ  - OTEVŘENÉ ODPOVĚDI 

V dotazníku mohou být zařazeny 2 otázky s otevřenou odpovědí, kterou rodiče vypisují. Odpověď 
rodiče je limitována počtem 255 znaků. 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

Po zodpovězení poslední otázky se rodičům zobrazí oznámení 

„Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku „Klima školy pro rodiče“. 

a nabídka k návratu Zpět do přehledu testů. 

 

Po vyplnění dotazníku se již rodičům možnost Klima školy v nabídce testů dále nezobrazuje. 
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DATABOX s.r.o. 
Hrazená 906/10, 460 07 Liberec 7

tel.: +420 488 058 026 

proskoly@databox.cz | www.proskoly.cz 
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