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Jak se mi líbí ve škole 
Květen 2010 
Rozdáno 110 dotazníků, vráceno 109 
 

1.    kluků 66            holek 43 
2. Líbí se ti prostředí naší třídy? 
ANO, velmi: 61         Docela ANO: 36         Nevím: 6           Spíše Ne: 3         Vůbec: 0          NE: 3 

3. Můžeš se zeptat pana učitele, když něčemu nerozumíš? 
ANO, vždy: 81              Většinou ANO: 27          Většinou NE: 0              NE, nemůžu: 1 

4. Máš na výběr dostatek kroužků ANO: 71     NE: 38 
pokud NE, chybí ti na škole nějaký kroužek? - vaření, fotbal, florbal, taneční, angličtina,volejbal, 
šachy, pozemní hokej, šprtec, kreslení, plavání, aerobic, basket, karate, skaut, pinčes, flétna. 

5. Můžeš se svěřit panu učiteli, když máš nějaké trápení? 
ANO, můžu a využívám toho: 67        ANO, můžu, ale netroufám si: 38             NE, nemůžu: 4 

6. Myslíš si, že dostáváš příliš domácích úkolů? 
ANO, moc: 42                             dostávám málo úkolů: 58                přiměřeně: 9 

7. Chutná ti v naší jídelně?(47) 
ANO, vždycky: 16   Většinou ANO: 17   Jenom občas: 12    Spíše NE: 3     NE, nikdy: 0   Nechodím: 61 

8. Baví tě činnosti ve školní družině? 
ANO, baví: 4            Většinou ANO: 6         Jenom někdy: 0          Většinou NE: 0        NE: 0 
nechodím do školní družiny: 99 

9. Jsi rád, že chodíš do této školy? 
ANO, jsem: 85                        NE, nejsem: 24 
Pokud NE, z jakého důvodu?- škola nemá všechny obory,  je tady málo žáků, nejsou tu moc dobrý lidi, 
stydím se za ní, protože mám samé průšvihy, nemám žádný volno, jsou tu odpolky, nebaví mě škola, 
všechno se tu zakazuje, kvůli některým žákům, protože nemůžu nosit telefon, děti tu žalujou, jsou 
tady drby, nejsou tady moji kamarádi, učí se tu dějepis, málo žáků, protože je to zvláštní škola.  
10. S jakými pocity chodíš do školy? 
Vždycky se těším: 42                    Většinou se těším: 38                 Bojím se, že nebudu umět: 4 
Bojím se spolužáků: 4                   Nevadí mi to: 21 

Co se mi na škole líbí: 
počítače, matika, paní učitelka, keramická dílna, okolí naší školy, zpívání, psaní, obědy, družina, koloběžky, nástěnka, 
soutěže, knihovna, tělocvična, naše třída, všechno, pomalejší učení, výstava, kamarádi, malování, že se hodně učíme, 
zahrada, že hrajeme hry, výlety, kuchyňka, prostředí, praktikantky, informatika, kinosál, pomůcky, učitelky, výhled 
z okna, škola, divadlo, výzdoba a barevná škola, dobrý programy na PC, akademie, počítačové učebny, matematika, 
holky, fotbal, celá škola, že jsou učitelky spravedlivý, spousta zábavy, výtvarná výchova, kroužky, že máme málo 
úkolů, že paní učitelka co řekne, tak splní, že máme do 13.20, máme dlouhou přestávku, hřiště, skleník, vyvěšené 
obrázky po škole, školní akce, jeden kluk se mi líbí, pracovní činnosti a tělocvik, zlobení, příjemní učitelé, dělání 
výrobků, cesta ze školy domů, že většina dětí drží spolu.  

Co se mi na škole nelíbí: 
že si nějaký učitelé velmi dovolujou, odpolky, děti pořád žalují, většina předmětů, nejsou tu automaty na jídlo a 
pití, nesmí se o přestávkách na chodbu, někteří učitelé jsou moc přísní, nemáme skříňky a kantýnu, že se tady 



krade a ubližuje se ostatním, kinosál, I a Tv, jak se děti chovají k učitelům, že si nemůžu zakouřit, třídy jsou 
moc malé, nemůžu nosit mobil, hřiště, jídlo ve školní jídelně, že děti chodí za školu, že tu nemáme bazén, 
nebaví mě pracovky venku, vždycky se ušpiním, hodně učení a hodně úkolů, lavice, že si žáci nadávají a jak se 
chovají, že se musíme přezouvat, chování učitelů, hudební výchova, tělocvik a pracovky, že musíme pracovat 
na pozemku, málo kroužků, dějepis, podlahy a šatny, záchody, zlobení a přístup žáků k učitelům, maso k obědu, 
že se dostávají poznámky, když někdo někoho mlátí, staré věci, sezení na grilování, že chodíme dřív do školy, 
že musím jíst svačinu.  
 
Z dotazníků vyplývá, že se žáci ve většině případů cítí ve škole dobře, do školy se těší a jsou rádi, že chodí do 
této školy. Téměř všichni žáci se také nebojí zeptat, když něčemu nerozumí a většina z nich pokud má problém, 
nemá obavy jít ho řešit s učitelem. Polovina žáků z dotazovaných si myslí, že dostává málo úkolů. Třetina žáků 
by chtěla více kroužků. 
Dle výčtu toho, co se žákům ve škole líbí a nelíbí, vyplývá, že celkově jsou naši žáci ve škole spokojeni.  
                                                                                   
 
  V Mostě dne 14.6.2010 
                                                                                                                       Mgr. Hana Slapničková 
                                                                                                                                ředitelka školy 


