
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY – NAŠE TŘÍDA 

Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 

    
    

 

 

 

Vybranou číslici 

zakroužkuj 

____________________ 

1       2        3      4      5 

1 Ve škole se cítím dobře. 51 26 6 3 2 

2 Učitel je na nás milý, umí nás povzbudit, když 

nám něco nejde. 
53 25 7 2 1 

3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech 

myslíme. 
41 23 11 3 10 

4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu 

svůj vlastní názor. 
49 20 9 7 3 

5 Učitel učí tak, že nás učení baví. 54 16 11 3 4 

6 Když žáci něčemu nerozumí, hned se přihlásí 

a zeptají se. 
61 11 11 2 3 

7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si 

vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 
45 26 7 6 4 

8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve 

třídě různě obtížné úkoly. 
35 29 9 13 2 

9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, 

nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit 

další úkoly. 

43 24 14 3 4 

10 Učitel nám dává možnost o něčem přemýšlet, 

nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládá a 

zkouší 

55 20 4 2 7 

11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat 

podle svého tempa (nemusí při vyučování 

dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 

49 18 9 6 8 

12 Učitel používá v hodinách pomůcky, zajímavé 

knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu 

dobře rozuměli. 

60 13 11 1 3 

13 Při vyučování se snažíme sami nalézt 

odpovědi na otázky k učivu, hledáme v 

knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 

38 27 12 5 6 

14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně 

mu spolužák pomůže. 
43 21 16 7 1 

15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve 

třídě, nebo ve škole, bere náš třídní učitel 

vážně a snaží se to změnit. 

41 22 10 7 8 

16 Učitel má radost, když se někomu v naší třídě 

něco podaří. 
67 9 4 3 5 

17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, 

jdeme to říci řediteli školy. 
18 10 17 25 18 

18 Do školy se žáci naší třídy těší. 36 21 7 9 5 

 

Co se mi ve škole líbí: třída; tělocvična 10x; hudebna 10x; zpívání; pracovky 9x; výtvarka 3x; 

matematika 8x; učebna NJ; český jazyk 6x; přírodopis 2x; fyzika 2x; kinosál 2x; informatika 5x; učení 

9x; učitelky 4x; kamarádi 10x; zahrada 8x; počítače; všechno; moje učitelka 7x; třída; když jdeme na 

procházky; všechno; když hrajeme fotbal; lehké učivo a dobří učitelé; že chodíme do Velebudic 2x; 
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tělocvik 4x; zeměpis 2x; aktivity 3x; žáci, když se chovají slušně; výstavky; paní asistentka; hezká škola 

10x (nově natřená); němčina 3x; dějepis; knihovna; soutěže 2x; pinčes; stolní fotbal; že můžu chodit 

do školy; nic 2x; sporty; skleník 2x; školička na zahradě, třída 4x; plot 2x; pomůcky a nábytek; že je ve 

třídě málo dětí; že se mi věnují a pomáhají učitelky; turnaj ve vybíjené; kinosál 

Co se mi ve škole nelíbí: schody; že ve škole není kantýna 4x; že nemůžeme chodit do jiných tříd 6x; 

že jsou zakázaný telefony 5x; barva na naší škole šedá; staré šatny 8x; že nemáme svoji skříňku na 

zámek; hřiště 5x; pracování na zahradě; tabule a skříně ve třídách 4x; záchody 5x; jídelna 2x; dveře a 

nástěnky; ten bazén, potřeboval by opravit; odpolka; žáci, kteří provokují; lavice; tělocvična; 

přírodopis; dějepis; že nesmíme na chodbu 7x; všechno; povyšování nad ostatními žáky; když 

nemáme svačinu, tak jsme o hladu; holky ve třídě; všechny předměty kromě PČ, TV,VV, I; že se kluci 

furt perou 2x; že Lukáš řve 7x; že se kluci perou a šikanují mě; nic 3; zákazy; otravování od spolužáků; 

nelíbí se mi, když učitelky nadávají; že učitelky křičí 3x; Velebudice jen 3 hodiny; nevychovaní žáci; 

když pracujeme na zahradě a je vedro; Velebudice; že nemůžeme mít TV dvě hodiny za sebou; líbí se 

mi všechno; tělocvik; malé třídy; M, Z, D; třída; F, OV,D; domácí úkoly; ČJ 

Celkem rozdáno 90, odevzdáno 88. 

Z dotazníků vyplývá, že většina žáků se cítí ve škole dobře často nebo občas a jen 3 žáci vůbec ne. 

Práce učitele ve třídě a vztahy žák - učitel jsou většinou žáků hodnoceny dobře. 

V Mostě dne 20.5.2016                                                                                            Mgr. Hana Slapničková 

                                                                                                                                               ředitelka školy 


