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A. POPIS DOTAZNÍKA 

 
Počet dotazníkov 
 157 
 
Triedy    

Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Septima 
 1.A, 2.A, 3.A 
 
Hodnotené oblasti 
1. Technické vybavenie školy, hygienické zariadenia, čistota 
2. Jedáleń/strava 
3. Vzťahy na škole, atmosféra školy, aktivity školy 
4. Pedagogický proces na škole 
5. Školský psychológ na škole 
6. Zlepšenia školy za ostatné 2 roky 
7. Najlepšie na škole bolo (pohľad žiakov) 
8. Pozitíva školy oproti iným školám (pohľad žiakov) 
9. Hodnotenie predmetov podľa žiakov 
 
 
Formát dotazníka 
Časť 1 - 39 konštatovaní.  
Úlohou žiakov bolo zaškrtnúť znakom X tvrdenie, s ktorým súhlasia na škále - 
rozhodne súhlasím, skôr súhlasím, skôr nesúhlasím, rozhodne nesúhlasím. 
 
 
Vzor :  V škole je vždy upratané           
 rozhodne  skôr   skôr  rozhodne 
           súhlasím           súhlasím              nesúhlasím  súhlasím 
  
 
Časť 2 - 3 nedokončené vety.  
Úlohou žiakov bolo dokončiť ich podľa svojho názoru . 
 
Vzor: 
Tohto roku bolo na škole najlepšie  ................................................................... 
 
 
 
Časť 3 -Tabuľka predmetov a tvrdení. 
Úlohou žiakov bolo označiť v tabuľke znakom X svoj súhlas s vyjadrením 
v súvislosti s príslušným predmetom a učiteľom, ktorý ho aktuálne učil.  
Túto časť sme pri vyhodnotení personifikovali tak, že sme si spárovali predmet 
a učiteľa cez rozvrh učiteľov. Získali sme tak presný vzťah, „predmet- trieda -
učiteľ“.  
Veľkú pomoc nám poskytli žiaci aj tým, že. mnohí využili priestor v dotazníku na 
vyjadrenie sa k jednotlivým predmetom.  ĎAKUJEME. 
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Vzor: 

 
 
Časť 4 - otvorená otázka venovaná práci školského psychológa.  
Žiaci sa mohli vyjadriť k  práci školského psychológa a prípadne navrhnúť  
oblasti, ktorým by sa mal v budúcnosti venovať.  
 
 
 
B.  VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA 
a. Technické vybavenie školy 

• Budova školy je v dobrom stave 
• Okolie školy je upravené, v škole je prevažne čisto 
• Posun k lepšiemu – hygienické zariadenia (výhrady len k sprchám a 

chýbajúce zrkadlá v niektorých toaletách) 
 
b. Kuchyňa 

• Zlepšenie v strave v jedálni oproti ostatným dvom rokom 
 
c.  Vzťahy na škole, atmosféra školy, rodičia a škola, iné 

• V škole je bezpečne 
• Podľa žiakov, má škola dobré meno v porovnaní s ostatnými školami  
• Žiaci sú radi, že chodia do našej školy 
• Na škole sú dobré vzťahy medzi žiakmi v triede, aj medzi triedami 

(nemajú strach z iných žiakov, majú na škole kamarátov, vždy si ochotne 
pomôžu, majú aspoň jedného kamaráta, ktorému dôverujú) 

• Rodičia majú záujem o dianie na škole, intenzívne sa zaujímajú o 
výsledky detí v škole a prikladajú im dosť veľký význam. Ide 
predovšetkým o nižšie ročníky 8-ročného štúdia. Vo vyšších ročníkoch sa 
žial záujem výrazne znižuje.  

• Akcie školy sú považované za dôležitú súčasť školy, žiaci sa ich radi 
zúčastňujú a aktívne na nich participujú  
 
 

 

Predmet Vždy dobre  
vysvetlené 
učivo 

Tvorivé, 
zaujímavé 
hodiny 

Mám rád 
predmet, 
kvôli 
učiteľovi 
(počas 
hodiny je 
dobrá 
atmosféra
, učiteľ je 
férový...) 

Nemám rád 
predmet aj 
kvôli 
učiteľovi 
(učiteľ 
vyvoláva 
strach, zlú 
atmosféru, 
je 
nespravodli
vý...) 

Chcem 
vedieť 
z predm
etu viac 
(chýbajú 
mi 
vedomo
sti) 

Na 
predmete 
sa učím 
veci 
dôležité 
pre prax 

Jasne 
nastavené  
pravidlá  
hodiny a 
hodnotenia  
(viem za čo 
som 
známkovaný...
) 

Celkovo  
kvalitné 
hodiny 

 
Slovenský 
jazyk 
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d. Pedagogický proces na škole 
Pozitíva školy 

• Učitelia vedú k samostatnosti 
• Učitelia dobre vysvetľujú učivo 
• Učitelia ocenia aj snahu, nie iba vedomosti 
• Učitelia veria žiakom a podporujú ich v rozvoji 
• Učitelia pomáhajú žiakom riešiť ich problémy ohľadom učiva 
• Učitelia neučia jednotvárne 
• V škole je vždy priestor ukázať, čo je v žiakoch  
• Žiaci oceňujú, že sa môžu zapojiť do diskusie počas vyučovania 

Negatíva 
• Žiaci majú pocit, že učitelia ich hodnotia pri rovnakých priestupkoch 

rozlične (rozličný “meter”) 
• Žiaci majú pocit, že učitelia nadržiavajú niektorým žiakom  
• “Pri vyučovani sa nudím” – jednoznačné a časté konštatovanie  

Výhrady 
• “Myslím si, že učitelia nás rešpektujú” – 50% na 50% 
• “Niekedy mi je smutno, pretože niektorí učitelia mi dávajú najavo, že tu 

nepatrím” – 40% súhlas, 60 % nesúhlas 
• “Učitelia vždy dodržia, čo sľúbia” – 60% súhlas, 40% nesúhlas 
• “Všetci učitelia nám zrozumiteľne oznamujú, čo od nás očakávajú” – 60% 

súhlas, 40% nesúhlas 
• “Vždy sa môžem porozprávať s niektorým z učiteľov o tom, čo ma trápi” – 

60% súhlas, 40% nesúhlas 
• “Aj keď sa mi práve nedarí, učitelia ma hodnotia spravodlivo” – 60% 

súhlas, 40% nesúhlas 
• “Moji učitelia si väčšinou myslia, že mám na viac ako ukazujem” – 60% 

súhlas, 40% nesúhlas 
• “Myslím, že by sa mi v škole darilo oveľa viac, ak by sa spolužiaci lepšie 

správali” – 40%  súhlas, 60% nesúhlas 
• Využívajú sa moderné technológie počas vyučovania ALE žiaci žiadajú o 

väčšie využívanie – ide ale o bod, v ktorom  škola zaznamenala jeden z 
najväčších posunov za ostatné 2 roky 
 

e. Odpovede na otvorené otázky (oblasti: zlepšenie školy, školský 
psychológ...) 
Tohto roku bolo na škole najlepšie…. 

• výlety, Vianočná akadémia, lyžiarsky zájazd, Londýn, otvorenie klubovne, 
príchod nových učiteľov, projekt o kyberšikane, Deň detí 

Škola sa podľa mňa za ostatné dva roky zlepšila v … 
• technické vybavenie školy (interaktívne tabule, používanie internetu), 

vylepšenie vybavenia hygienických zariadení, čistota školy, 
organizovanie zaujímavých akcií, atmosféra na škole, snaha o lepšie/iné 
vysvetľovanie učiva, obedy 

Táto škola je lepšia oproti mojej predchádzajúcej škole v... 
(otázka bola adresovaná žiakom Primy A a 1.A, ale vyjadrovali sa aj v iných 
triedach) 

• Lepší učitelia (“lepšie vysvetľujú, sú milší, ochotnejší…”), lepší kolektív na 
škole, lepší žiaci, atmosféra, skrinky v šatniach 
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Školský psychológ na škole…. 

• Všetko pozitívne hodnotenia. Vyjadrená radosť z pôsobenie školského 
psychológa na škole, konštatovania, že žiakom pomáha a nech 
pokračuje v svojej práci tak, ako doposiaľ. 

 
f. Hodnotenie predmetov podľa žiakov 
Dotazník ukázal silnú väzbu medzi osobnosťou učiteľa a prístupom žiaka 
k predmetu.  
V prípade, že žiak označil kolónku „má rád učiteľa“, označil vo väčšine prípadov 
aj to, že  učiteľ má kvalitné hodiny, že sú hodiny kreatívne, že má dobre 
nastavené pravidlá atď.  
 
V prípade, že sa žiak vyjadril, že predmet nemá rád kvôli učiteľovi, buď sa ďalej 
nevyjadril alebo najčastejšie použil možnosť „vždy dobre vysvetlené učivo“  
alebo „chcem vedieť z predmetu viac“. 
Celkovo sa dá konštatovať, že každý predmet má svoje silné aj slabšie stránky.  
 
Učitelia boli žiakmi vyhodnotení ako jedna z NAJSILNEJŠÍCH stránok tejto 
školy. Žiaci oceňujú ich spôsob vysvetľovania učiva, ľudský a empatický prístup 
a vítajú aj intenzívnejšie používanie moderných technológií počas vyučovania 
(interaktívne tabule, internet). 
 
 
Najlepšie hodnotené predmety: 
matematika (prof. Pavolová) 
slovenský jazyk  (prof. Bitterová) 
dejepis (prof. Malečková) 
 
Pozitívne boli hodnotené aj predmety : biológia (prof. Sidó), fyzika (prof. 
Lysinová), telesná a športová výchova (prof. Chudoba), anglický jazyk (prof. 
Boldišová, prof. Orosová), nemecký jazyk (prof. Stankovská, prof. Škarbová), 
občianska náuka (prof. Fabanová) 
 
Najproblematickejšie predmety (spomínané minimálne v 3 triedach): 
geografia 
biológia  
umenie a kultúra, výtvarná výchova, technika 
chémia 
 
Všetky  názory a výhrady žiakov budú diskutované s jednotlivými vyučujúcimi 
a triednymi učiteľmi.  
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C. ZHRNUTIE 
Silné stránky školy 

Pro-sociálnosť školy 
– Atmosféra 
– Vzťahy 
– Aktivity 

Škola ako budova  
– areál 
– vlastné skrinky v šatniach 
– zrekonštruované technické vybavenie školy (hygienické zariadenia 

,čistota) 
Učitelia komplexne 

– vedú k samostatnosti 
– dobre vysvetľujú učivo 
– ocenia aj snahu, nie iba vedomosti 
– podporujú žiakov v rozvoji 
– sú chápaví, ľudskí 
– pomáhajú žiakom riešiť ich problémy ohľadom učiva 
– možnosť zapojiť sa do diskusie počas vyučovania  
– v škole je vždy priestor ukázať čo je v žiakoch  
– neučia jednotvárne 

 
Oblasti nevyhnutné zlepšiť  

Zvýšiť náročnosť vyučovacieho procesu – byť nároční na žiakov, 
zvýšiť latku, byť prísni ale spravodliví  

 
Komunikácia so žiakmi – overiť či žiaci pochopili, čo sa od nich 
vyžaduje, viac spolupracovať a komunikovať v rámci učiteľského zboru  
a so školským psychológom 
 
Pravidlá – jasne a zrozumiteľne vysvetliť  pravidlá práce na hodinách 
a kritériá hodnotenia žiakov 
 
Zintenzívniť spoluprácu s rodičmi – v oblati školskej aj mimoškolskej 
 
Permanentné vzdelávanie učiteľského zboru- sledovanie aktuálnych 
trendov v oblasti výchovy a vzdelávania  
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D. VYJADRENIE RIADITEĽKY ŠKOLY 
 
Milí žiaci, vážení rodičia a priatelia školy, 
 
po dvoch rokoch sme sa opäť rozhodli zrealizovať „Dotazník o škole“. Jeho 
cieľom bolo zistiť oblasti zlepšenia, stagnácie, odhaliť nedostatky a poznať 
postoje a názory žiakov k rôznym oblastiam, ktoré súvisia so školou. 
 
Vo svojom mene sa chcem poďakovať našim žiakom za to, že k  vyplneniu 
dotazníka pristúpili mimoriadne zodpovedne, zrelo a múdro. Vďaka tomu 
môžeme posúvať naš výchovno-vzdelávací proces vpred a vytvárať také 
prostredie v škole, aby sme sa v nej cítitli čo najlepšie.  
 
Mať dobré a bezpečné prostredie patrí medzi naše priority. Sme radi, že to 
pozitívne vnímajú aj žiaci, a  hlavne, že k tomu sami, vlastným správaním 
prispievajú. „Bezpečná škola, škola s dobrou atmosférou, dobré vzťahy, pekné 
prostredie, čistota“, to všetko sú vyjadrenia žiakov.  
 
Je veľmi príjemným zistením, že za jednu z našich silných stránok považujú 
žiaci svojich učiteľov. Práca učiteľa je mimoriadne náročná a vyžaduje si 
obrovskú dávku energie, lásky k profesii a vnútornej sily. Neexistuje asi iné 
povolanie, ktoré dokáže tak výnimočne v sebe skĺbiť radosť a výzvu. Dnešná 
doba prináša množstvo výziev. Nielen pre mládež ale aj pre nás, učiteľov. 
A práve preto si toto konštatovanie veľmi vážime.  
 
Náš profesorský zbor bude aj v ďalšom roku na sebe pracovať. Naďalej budeme 
využívať interaktívne tabule a ostatné moderné učebné pomôcky a tak ešte viac 
skvalitňovať proces vyučovania. Chceme byť náročnejší na žiakov, ale aj na 
seba. Budeme hľadať cesty, ako zlepšiť komunikáciu so žiakmi aj rodičmi. 
Verím, že aj vďaka tomu dôjde k zlepšeniu aj v tých  predmetoch, ktoré najviac 
trápia študentov.  
 
V školskom roku 2015/2016 pripravujeme mnohé inovácie, nové projekty, ktoré, 
ako veríme, budú pozitívnym prínosom pre všetkých .  
 

 
PaedDr. Edita Lysinová  

 
 
 
 


