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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
 
S koncem měsíce se k Vám dostává další informační list. Zajímavou událostí nepochybně byla aktivita 
obce - v pozici zřizovatele základní školy, směřující k získání komplexnějšího přehledu o spokojenosti 
rodičů s fungováním této instituce. Souhrn výsledků přinášíme. Nabízíme rovněž informace z dění na 
radnici a některá důležitá upozornění. 
 
 
Zprávy z radnice 
 
- Usnesení č. 121/2011: 
Rada souhlasí s dokončením chodníku v ul. Růžová svépomocí s tím, že obec dodá materiál 
( jedná se o cca 22m2 zámkové dlažby). 
(počtem hlasů 5-0-0) 
 
- Usnesení č. 110/2011: 
Rada bere na vědomí zahájení správního řízení Správou CHKO v souvislosti s  pořádáním hromadné akce – 
Bojové hry „Cesta odhodlání“ (BHCO) ve dnech 10. – 12.6.2011 ve správním území města Turnov a obcí 
Karlovice, Hrubá Skála, Vyskeř, Olešnice, Žďár, Boseň, Branžež a Kněžmost v I., II. a III. zóně 
odstupňované ochrany přírody CHKO Český Ráj. 
(počtem hlasů 5-0-0) 
 
- Usnesení č. 111/2011: 
Rada bere na vědomí zahájení správního řízení Správou CHKO v souvislosti s  pořádáním hromadné akce – 
„Rasovina“, akce by měla probíhat průběžně po dobu deseti let ve správním území města Mnichovo Hradiště 
a obcí Žďár, Boseň, Branžež, Březina a Kněžmost v I. až III. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO 
Český ráj. 
 
- Usnesení č. 112/2011: 
Rada ukládá vedení obce předložit na příští schůzi rady vyhodnocení dotazníku, který se týkal názorů rodičů 
na ZŠ Kněžmost. 
(počtem hlasů 5-0-0) 
 
 
Usnesení č. 122/2011: 
Rada byla seznámena s žádostí na odstranění nebezpečných prvků na zahradě ZŠ a se závadami na budově             
základní školy. V obou případech je nezbytné provést urychleně nápravu s tím, že bylo dohodnuto, které 
opravy  provede školník ZŠ, a které provede obec. 
O výsledku bude rada informována na příštích jednáních. 
(počtem hlasů 5-0-0) 
 



         
              

 
Poděkování – Za sbírka použitého ošacení 
 
Poděkování patří všem, kteří neváhali a přispěli do celorepublikové sbírky, kterou pořádala OS Diakonie 
Broumov. Sbírka proběhla ve dnech 1.4. a  3. 4. v budově ZŠ. Velké díky patří Junákům a základní škole, 
kteří pomohli s touto sbírkou. 
 
Hodnocení dotazníku spokojenosti se ZŠ v Kněžmostě 
 
Úvodem třeba vyslovit poděkování všem, kteří se ankety zúčastnili. Zejména potěšila skutečnost, že více 
jak třetina respondentů využila možnosti rozšířit odpovědi na jednotlivé body ještě o jiné postřehy a 
připomínky. Z počtu 160 evidovaných dotazníků se shledalo s odezvou téměř 100 dotazníků! 
V obecné rovině lze konstatovat, že hodnocení školy je poměrně dobré, jsou však oblasti, kde 
je co zlepšovat. Směřovaly k tomu konkrétní připomínky některých rodičů, upozorňujících zejména na 
zlepšení komunikace ve vztahu k vedení školy, zlepšení stravování dětí či stabilizaci učitelského sboru. 
Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce, podrobně budou zveřejněny na webových stránkách obce 
( www. knezmost.cz) zhruba v horizontu jednoho týdne. Existuje rovněž i možnost navštívit přímo obecní 
úřad a s výsledky včetně kompletního souboru připomínek se obeznámit v místě. 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ZŠ KNĚŽMOST Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím

1 Jak jste spokojeni s kvalitou a přístupem vedení školy? 23,47 33,67 26,53 14,29 2,04

2
Jak jste spokojeni s kvalitou a přístupem pedagogického 

sboru (celkově)?
19,39 47,96 23,47 3,06 6,12

3 Jak jste spokojeni s kvalitou vyučování ve vaší třídě? 36,73 31,63 26,53 5,10 0,00

11
Jste dostatečně informování o vašem dítěti (třídní schůzky, 

žákovské knížky, mail, telefon, atd.)?
52,04 31,63 13,27 2,04 1,02

13
Je dostatečná nabídka školních akcí (výlety, lyžařské kursy, 

div. představení…)?
45,92 32,65 11,22 8,16 2,04

14 Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybavenosti? 24,49 54,08 16,33 4,08 1,02

15 Jak jste spokojeni s tím, že vaše dítě navštěvuje tuto školu? 29,59 37,76 26,53 4,08 2,04

16 Jak jste spokojeni s kvalitou stravování v naší škole? 18,37 33,67 21,43 13,27 13,27

CELKEM průměr odpovědí v % (ze všech odpovědí) 32,78 35,84 15,94 5,61 9,82  
 

Důležité upozornění ! 
Vzhledem k současnému suchému období upozorňujeme na zvýšené nebezpečí vzniku požáru 
zejména při nakládání s otevřeným ohněm v přírodě! 
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