
Dotazník pro děti 
Jak se mi líbí ve škole 
Květen 2016 
Rozdáno  60  dotazníků, vráceno  57   

 

1.    kluků    35          holek  22 

 

2. Líbí se ti prostředí naší třídy? 
ANO, velmi:  37        Docela ANO:   15        Nevím: 2            Spíše Ne:  0         Vůbec: 1          NE:  2 

 

3. Můžeš se zeptat pana učitele, když něčemu nerozumíš? 
ANO, vždy:   35             Většinou ANO: 20           Většinou NE:    0            NE, nemůžu:  0 

 

4. Máš na výběr dostatek kroužků ANO:  40     NE:  17 

pokud NE, chybí ti na škole nějaký kroužek? -  kočky a psi; vyrábět žirafy, sovy a delfíny; taneční 7x; 

fotbal; hokej; plavání; basket; florbal; modelování; počítače; rybářský;  

 

5. Můžeš se svěřit panu učiteli, když máš nějaké trápení? 
ANO, můžu a využívám toho: 40         ANO, můžu, ale netroufám si: 15              NE, nemůžu:  2 

 

6. Myslíš si, že dostáváš příliš domácích úkolů? 
ANO, moc: 9                              dostávám málo úkolů:     48             přiměřeně:  0 

 

7. Chutná ti v naší jídelně?(47) 
ANO, vždycky:  10   Většinou ANO:  4   Jenom občas:  7    Spíše NE:       NE, nikdy:    Nechodím:  36 

 

8. Baví tě činnosti ve školní družině? 
ANO, baví:   13           Většinou ANO:   0        Jenom někdy:  0          Většinou NE:  1        NE:  0 

nechodím do školní družiny:  43 

 

9. Jsi rád, že chodíš do této školy? 
ANO, jsem:      48                    NE, nejsem:  9 

Pokud NE, z jakého důvodu?-  chci být doma; jsou tu moc zlé paní učitelky; protože mi říkají koktací; 

mám to daleko od domova; 5x nevím 

  

10. S jakými pocity chodíš do školy? 
Vždycky se těším: 44                      Většinou se těším:     7              Bojím se, že nebudu umět:  0 

Bojím se spolužáků:      0               Nevadí mi to:  6 

Co se mi na škole líbí:moje třída a učitelka 8y;tělocvična 6x; hodná a milá učitelka 9x; tv 4x; 

zahrada 6x; vždy se těším do školy;  hračky 2x; líbí se mi všechno 4x; počítání 8x; čeština; kamarádi 8x; 

kreslení 6x; výlety 6x; družina 2x; vyrábění; koně 2x; kola 5x; kuličky 3x; počítače 4x; třída; tablet 3x; 



hudebna 4x; kroužek; nic; naše škola 2x; drakiáda; různé akce; psaní 2x; hraní 2x; pejsci; snoezelen 3x; 

pracovky; kuchyňka 2x; odborná učebna; písničky, činnosti; škola; ředitelka; výzdoba; čtení; učení; 

výstavy; vyzdobená škola i třída 
  

Co se mi na škole nelíbí:sprostě mluvící spolužáci 6x; někteří spolužáci; drzí spolužáci; jak 

zlobí děti 5x; rozbíjení věcí 3x, signál wifi ve třídě 5x; paní učitelka; schody; když se perou spolužáci 6x; 

nepořádek; že si nemůžu nic koupit; čtení; bijou mě spolužáci; zlobení spolužáků 3x; podvádění a 

vyrušování v hodině; neupravené školní hřiště; český jazyk; šikanování; nic 
  

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. Velký počet žáků z dotazovaných si myslí, že dostává málo úkolů. Téměř 

polovina 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  16.5.2016 

                                                                                                                       Mgr. Hana Slapničková 

                                                                                                                                ředitelka školy 


