
V každém z následujících prohlášení zaškrtněte políčko, 
které nejlépe odpovídá vašemu úhlu pohledu.

Jazykové a kulturní pozadí 

1. Škola mého dítěte ví, jakými jazyky mluví mimo školu a doma 

2. Škola mého dítěte se zajímá o jazyky, které moje dítě zná, jak se je naučilo a jak 
dobře zná své další jazyky (čtení, psaní, mluvení a poslech) 

3. Škola pomáhá mému dítěti mít zájem a být hrdý/á na jazyky, kterými mluví 

4. Učitelé ve škole mého dítěte aktivně vyzývají studenty, aby k podpoře učení 
používali jazyky, které znají 

5. Ve škole mého dítěte mohou studenti používat všechny své jazyky mimo 
hodiny (např. V době přestávek a na chodbě) 

6. Ve škole je respektována kultura a náboženské přesvědčení naší rodiny 

7. Rasistické incidenty /škaredé přezdívaní není ve škole tolerováno 

8. Ve škole mého dítěte jsou přítomny a zobrazeny jazyky, kterými učitelé, 
zaměstnanci a studenti mluví (např. Plakáty, fotografie, tabulky atd.) 

9. Učitelé berou v úvahu předchozí znalosti mého dítěte (např. Ze školní docházky 
v jiné zemi - matematika se může vyučovat odlišně) a zkušenosti (v geografii, 
pokud žili studenti v zemi, kde jsou sopky, v historii, kde jsou studenti ze zemí 
kde zažili boje za nezávislost) na podporu jeho učení 
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V každém z následujících prohlášení zaškrtněte políčko, 
které nejlépe odpovídá vašemu úhlu pohledu.

Podpora učení 

10. Učitelé mého dítěte mu pomáhají s jazykem potřebným k plnění domácích 
úkolů, aby se netrápilo? 

11. Škola mého dítěte sleduje vývoj anglického jazyka mého dítěte a informuje mě 
o tom, jak si vede 

12. Všichni učitelé dávají zpětnou vazbu ohledně psací dovednosti angličtiny mého 
dítěte? (gramatika, slovní zásoba), které mu pomohou zlepšit se ve svém 
předmětu 

13. Obrázky v učebnicích a další materiály použité ve škole mého dítěte zobrazují 
mladé lidi z různých prostředí 

14. Knihovna ve škole mého dítěte obsahuje knihy v různých jazycích, kterými 
studenti mluví 

15. Škola se mnou poradí, jestli moje dítě potřebuje další pomoc. Mám pocit, že 
mohu školu kontaktovat, pokud si myslím, že moje dítě potřebuje další pomoc 

16. Školní zprávy mi dobře rozumějí tomu, jak si moje dítě vede akademicky 

17. Kvalita výuky je ve škole mého dítěte dobrá 

18. Podepisuji deník svého dítěte, jak to vyžaduje školní politika, a používám jej ke 
komunikaci s učiteli 
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V každém z následujících prohlášení zaškrtněte políčko, 
které nejlépe odpovídá vašemu úhlu pohledu.

Vedení a pohoda 

19. Nedostatek znalostí anglického jazyka znamená, že moje dítě v současné době 
nemůže ukazovat vše, co ví a naučilo se, když dělá domácí úkoly nebo úkoly ve 
třídě. To ho/ji hodně frustruje 

20. Moje dítě je ve stresu, když nemůže dobře komunikovat se svými spolužáky v 
angličtině. To ovlivňuje jeho/její přátelství a sociální skupiny 

21. Škola má velká očekávání, že v této škole dosáhne svého potenciálu bez ohledu 
na jeho/její aktuální úroveň anglického jazyka 

22. Škola mého dítěte chápe, že učení angličtiny vyžaduje čas a že moje dítě nemá 
speciální potřeby, protože nemluví dobře jazykem 

23. Moje dítě dosáhne svého potenciálu ve škole, do které chodí 

24. Když moje dítě dosáhne seniorského cyklu, věřím, že dostane kvalitní kariérové 
poradenství pro rozvoj kariérního postupu, až opustí školu 

25. Moje dítě se ve škole cítí šťastné a bezpečné, 

26. Škola pomáhá mému dítěti a mne činit důležitá rozhodnutí (výběr předmětu, 
vyšší / běžná úroveň, Přechodný rok, LCA) 
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V každém z následujících prohlášení zaškrtněte políčko, 
které nejlépe odpovídá vašemu úhlu pohledu.

Komunikace se školou 

27. Škola ví, jak dobře mluvím anglicky, a podporuje mě v interakcích, abych si byla 
vědoma toho, co se děje 

28. V případě potřeby poskytuje škola mého dítěte při komunikaci o důležitých 
otázkách pomoc překladatelů / tlumočníků 

29. Rodiče z různých prostředí jsou zastoupeni v rodičovské radě a správní radě 

30. Zástupci ve studentské radě odrážejí různorodý studentský sbor 

31. Účast na schůzkách rodičů a učitelů je pro mě stresující kvůli mé angličtině 

32. Účast na schůzkách rodičů a učitelů je pro mě stresující, protože nerozumím 
irskému vzdělávacímu systému 

33. Škola mého dítěte poskytuje klíčové dokumenty v jazyce, kterému rozumím 

34. Dopisy zaslané domu na podepsaní, jsou psány jednoduchou angličtinou 
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