
VYHODNOCENÍ – DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

 

 Duben - Květen - 2012 

 

Bylo rozdáno 100 dotazníků, vyplněno 85. 

 

  1. Cítí se žáci dobře ve škole: 

vždy: 40 někdy: 32 málokdy: 12 ne:0         nevím: 1 

 

  2. Jsou učitelé milí a povzbuzují žáky: 

vždy: 58 někdy: 22 málokdy: 4 ne:0         nevím. 1 

 

  3. Mohou bez obav žáci vyjádřit svůj názor: 

vždy: 52 někdy: 13 málokdy: 5 ano: 13       nevím: 2 

 

  4. Pomáhají si žáci navzájem: 

vždy: 48 někdy: 25 málokdy: 8 ne: 4         nevím. 0 

 

  5. Mohou se žáci bez obav zeptat, když něčemu nerozumí: 

vždy: 78 někdy: 5 málokdy: 2 ne: 0         nevím. 0 

 

  6. Mají učitelé radost, když se žákům daří: 

vždy: 69 někdy: 14 málokdy: 2 ne: 0    nevím: 0 

 

  7. Berou názory žáků učitelé vážně: 

vždy: 50 někdy: 14 málokdy: 6 ne: 7      nevím: 8 

 

  8. Nebojí se jít žáci za vedením školy, pokud mají problém: 

vždy se nebojí: 37 někdy: 14 málokdy: 6 ne: 17    nevím: 11 

 

  9. Těší se žáci do školy: 

vždy: 46 někdy: 14 málokdy: 10 ne: 11         nevím: 4 

 

10. Jsou ve škole žáci, kteří ubližují a posmívají se ostatním: 

ano: 9 ne: 76 

 

11. Jsou ve škole žáci, kteří se někoho bojí: 

ano: 7 ne: 78 

 

12. Našli žáci ve škole kamarády: 

ano: 68 ne: 17 

 

 13. Jsou ve škole lidé, z kterých mají žáci obavy: 

ano: 14 (spolužák 5, učitelka 4, zástupkyně 2, 

školník 0, ředitelka 3) 

ne: 71 

 

14. Známkování je spravedlivé: 

ano: 75 ne: 10 

 



15. Vadí mi ve škole: 

 že se nemůžeme pohybovat o přestávkách na chodbě 

 že nesmím mít mobil 

 spolužák 

 že máme každý den dlouhé vyučování 

 že spolužáci mluví sprostě 

 že se spolužáci hádají a perou 

 odpolední vyučování 

 že není ve škole automat na jídlo a pití 

 ve škole mi nevadí nic, ve škole se mi líbí 

 je tady nuda 

 krádeže ve škole 

 že se nemohu na WC zamknout 

 hluk a křik 

 že má kamarádka vši 

 že zlobím 

 chování některých učitelů 

 že nemáme bazén 

 že tu nejsou automaty a přístup k internetu 

 

 

Z dotazníků vyplývá, že se žáci ve většině případů cítí ve škole dobře a do školy se těší. Vztah 

učitelů k žákům hodnotí jako milý a povzbuzující. Žáci mohou kdykoliv a bez obav vyjádřit 

svůj názor. Pouze 13 žáků má obavy svůj názor vyjádřit. Téměř všichni žáci se také nebojí 

zeptat, když něčemu nerozumí a pokud mají problém, nemají obavy jít ho řešit s vedením 

školy.  Také většina žáků pociťuje, že učitelé mají radost z jejich úspěchů.  

Více jak dvě třetiny žáků se nebojí chodit do školy, ve škole si našli kamarády a nemají obavy 

z ubližování a posměchu ostatních. Pouze 14 žáků vyjádřilo obavy z některých spolužáků a 

pracovníků školy. 75% žáků považuje známkování za spravedlivé.  

Celkově jsou naši žáci ve škole spokojeni.  

                                                                                     Mgr. Hana Slapničková 


