
	 1	

	
	
	

	
Výsledky		

Dotazníka	pre	žiakov	Gymnázia		
M.	R.	Štefánika	v	Šamoríne	

	
Školský	rok	2016/2017	

	
		

																																			 	
	
	
	
	
	
	
Autor:	Mgr.	Kornélia	Ďuríková,	školský	psychológ	
júl,	august	2017	
	
	
	
	
	



	 2	

Obsah	
	
I.	Úvod							.............................................................................................................................................		3	
	
II.		Príhovor	riaditeľky	Gymnázia	M.	R.	Štefánika	.................................................................4	
	
III.	Metódy		............................................................................................................................................5	
	
IV.		Výsledky		dotazníka		.................................................................................................................	6	
	
V.	Slovo	školského	psychológa...................................................................................................	19	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 3	

I.	Úvod	
	
Bez	 otvorenosti	 nie	 je	 rozvoj.	 Otvorenosť	 názorom	 a	 komunikácii.	 Otvorenosť	
však	 musí	 ísť	 ruka	 v	ruke	 s	úctou,	 vzájomným	 rešpektom,	 otvorenou	 mysľou,	
kritickým	 myslením,	 nesebeckosťou	 a	zodpovednosťou	 všetkých,	 ktorí	 sú	
súčasťou	našej	školy	–	študentov,	učiteľov	a	rodičov.		
	
Názor	našich	študentov	považujeme	za	mimoriadne	dôležitý.	Spätná	väzba	
od	 nich	 je	 jedným	 z	 kľúčových	 faktorov	 rozvoja	 školy,	 zásadným	 pre	
zefektívnenie	 manažmentu	 školy,	 individuálnej	 práce	 učiteľa	 a	je	
nevyhnutná	 a	 nenahraditeľná	 pri	 vytváraní	 prostredia	 vzájomnej	 úcty,	
rešpektu,	dôvery	a	otvorenosti.		
	
Vychádzajúc	 z	tejto	 filozofie	 škola	 sa	 po	 dvoch	 rokoch	 opäť	 rozhodla	 osloviť	
žiakov,	aby	vyjadrili	 svoje	názory	a	postoje	k	niektorým	oblastiam	života	školy.	
Konkrétne,	cieľom	bolo	získať	názory,	postoje	a	vyjadrenia	žiakov		na:		

• výchovno-vzdelávací	proces;	
• atmosféru	školy;	
• ponuku	mimoškolských	aktivít;	
• materiálno-technické	vybavenie	školy;	
• možnosť	rozvoja		školy,	vrátane	ich	návrhov	na	zlepšenie;	
• pôsobenie	 Štátnej	 školskej	 inšpekcie	 na	 škole	 a	jej	 vplyvu	 na	 výchovno-

vzdelávací	proces;		
• Školský	poriadok;	
• stravovacie	služby.	

	
Cieľom	bolo	zistiť,	či	a	do	akej	miery	sú	naši	žiaci	hrdí	na	to,	že	sú	žiakmi	práve	
našej	školy	a	ako	vnímajú	náročnosť	výchovno-vzdelávacieho	procesu.	Nakoľko	
škola	plánuje	v	budúcnosti	 realizovať	preventívne	aktivity,	prednášky,	diskusie,	
exkurzie	 a	výlety	 ešte	 intenzívnejšie	 na	 základe	 záujmu	 žiakov,	 ponúkli	 sme	
žiakom	možnosť	vyjadriť	sa	aj	k	tejto	oblasti.		
	
Výsledky	 dotazníka	 poskytujú	 škole	 cenné	 údaje	 a	informácie,	 ktoré	 ponúkajú	
príležitosť	na:		

• sebareflexiu	(komplexnej,	aj	individuálnej);	
• identifikovanie	prvkov	rozvoja	školy;	
• identifikovanie	možností	posunu,	zlepšenia;	
• využitie	silných	stránok.				

	
Správa	 obsahuje	 skrátenú	 verziu	 vyhodnotenia,	 komplexné	 výsledky	 boli	
prezentované	vedeniu	školy	a	učiteľom.		
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II.	Príhovor	riaditeľky	Gymnázia	M.R.	Štefánika		v	Šamoríne	
	
Žiadna	organizácia,	a		škola	obzvlášť,	nemôže	prosperovať	a	dobre	fungovať	bez	
spolupráce	všetkých	zúčastnených	strán.	Dôležitou	súčasťou	tejto	spolupráce	je	
najmä	vzájomná	komunikácia	a	spätná	väzba.	Práve	z	tohto	dôvodu	sme	už	tretí	
krát	v	priebehu	ostatných	5	rokov	ponúkli	našim	žiakom	možnosť	vyjadriť	svoje	
názory	 na	 všetky	 súčasti	 života	 školy	 a	poskytli	 priestor	 na	 nápady,	 návrhy	 aj	
kritické	 postrehy	 formou	 anonymného	 dotazníka.	 Tohtoročné	 výsledky	 sú	
najpodrobnejšie	 ,	 najkonkrétnejšie	 a	najvierohodnejšie	 v	porovnaní	
s	predchádzajúcimi	rokmi.	Veľká	vďaka	za	to	patrí	našej	školskej	psychologičke		
Mgr.	Kornélii	Ďuríkovej.		
	
Z	pozície	 riaditeľky	 školy	 chcem	 vysloviť	 poďakovanie	 svojim	 žiakom	 za	 to,	
s	akou	 zodpovednosťou	 a	najmä	 úprimnosťou	 vypĺňali	 spomínaný	 dotazník.	
Táto	 ich	dôvera	ma	zaväzuje	k	tomu,	 aby	 som	s	rovnakou	vážnosťou	pristúpila	
k	riešeniu	 problémov,	 ktoré	 žiaci	 veľmi	 konkrétne	 pomenovali	 a	očakávajú	
nápravu	 a	vysvetlenie.	 Pre	 mňa	 je	 veľmi	 potešujúce,	 že	 výsledky	 dotazníka	
ukázali	 oveľa	 viac	 pozitívnych	 ako	 negatívnych	 postrehov.	 V	spolupráci	
s	pedagogickým	 kolektívom	 a	aj	 nepedagogickými	 zamestnancami	 školy	 sa	
budeme	 snažiť	 o	to,	 aby	 sme	 pozitíva	 upevňovali	 a	nedostatky	 v	čo	 najväčšej	
možnej	miere	odstraňovali.		
	
Ďakujem	 aj	 za	 mnoho	 nápadov	 na	 zlepšenie	 krúžkovej	 činnosti	 a	 ostatných	
mimovyučovacích	aktivít	,	ktoré	sa	budeme	snažiť	zahrnúť	do	plánu	práce	školy	
na	 ďalší	 školský	 rok.	 Teším	 sa	 na	 spoločné	 stretnutie	 so	 zástupcami	 žiackej	
školskej	 rady,	 kde	 budeme	 diskutovať	 o	konkrétnych	 otázkach	 a	problémoch,	
ktoré	 žiaci	 adresovali	 vedeniu	 školy.	 Nakoľko	 analýzu	 nášho	 dotazníka	
zverejňujeme	 aj	 na	 stránke	 školy,	 ponúkam	 priestor	 na	 diskusiu	 aj	 rodičom	
prostredníctvom	rady		rodičov.		
	
Som	 presvedčená,	 že	 úprimnou	 a	otvorenou	 komunikáciou	 sa	 nám	 podarí	
posunúť	našu	školu	bližšie	k	spoločnému	cieľu	–	aby	naši	učitelia	učili	nápadito	
a	inovatívne,	 aby	 naši	 žiaci	 boli	 aktívni	 a	 učeniachtiví	 a	ich	 rodičia	 spokojní	
s	výberom	školy	pre	svoje	deti.	
	
	

PaedDr.	Edita	Lysinová	
riaditeľka	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 5	

	
III.	Metódy	
	
Zber	 údajov	 sa	 realizoval	 prostredníctvom	 anonymného	 dotazníka,	 ktorý	 bol	
vypracovaný	 školskou	 psychologičkou.	 Dotazník	 obsahoval	 celkovo	 13	 otázok,	
ktoré	 boli	 zatvorené	 (s	 možnosťou	 výberu),	 polouzavreté	 a	 otvorené	 (žiaci	 sa	
voľne	vyjadrovali).		Prostredníctvom	učiteľov	bol	zadaný	v	9	triedach	(7	tried	8-
ročného	štúdia,	2	 triedy	4-ročného	štúdia)	a	vyplnilo	ho	spolu	173	žiakov	(137	
žiakov	8-ročného	štúdia	a	36	žiakov	4-ročného	štúdia).	Z	celkového	počtu	žiakov	
školy	dotazník	vyplnilo	84,8	%	žiakov.		
Zatvorené	 otázky	 a	časť	 polouzavretých	 otázok	 sa	 vyhodnocovala	 pomocou	
tabuľkového	 procesora	 excel	 využitím	 jednoduchých	 štatistických	 funkcií.	
Otvorené	otázky	sa	podrobne	analyzovali	a	tematicky	zosumarizovali.		
	
IV.	Výsledky	dotazníka	
	
Zo	173	získaných	dotazníkov	bolo	vyhodnotených	172.		
	
Vážime	 si	 otvorenosť,	 úprimnosť	 a	zrelosť	 vyjadrení	našich	 žiakov.	 	Všetky	 ich	
vyjadrenia	 berieme	 vážne	 a	sme	 za	 ne	 vďační.	 	 Mnohí	 študenti	 využili	
ponúknutný	 priestor	 a	tak	 sme	 mali	 dotazníky	 plné	 ich	 hodnotení,	 postojov	
a	názorov.	Ďakujeme!		
	
	 Otázka	č.	1	
Obsahovala	15	indikátorov,	ktoré	mali	žiaci	hodnotiť	na	stupnici	od	1	po	5	podľa	
vlastného	posúdenia.	Hodnotenie	1	predstavovalo	najhoršie	hodnotenie,	naopak	
hodnotenie	stupňom	5	predstavovalo	najlepšie.		
15	hodnotených	indikátorov	bolo	rozdelených	do	3	oblastí:	

1. osobnosť	učiteľa	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu;	
2. hodnotenie	školského	poriadku	a	vzťahov;	
3. materiálno	technické	vybavenie	a	ďalšie	podmienky.	

V	dôsledku	 rozdielneho	 psychologického	 vývinu,	 sme	 výsledky	 vyhodnocovali	
v	3	skupinách:		

a) celá	škola;	
b) prima	až	kvarta	8-ročného	štúdia	(„malí“	žiaci);	
c) kvinta	 až	 septima	 8-ročného	 štúdia	 a	triedy	 4-ročného	 štúdia	

(„veľkí“	žiaci).	
		

1. Osobnosť	učiteľa	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu	
Táto	 časť	 obsahovala	 celkom	 4	 indikátory	 a	považujeme	 ju	 za	 najdôležitejšiu.	
Žiaci	mali	hodnotiť	kvalitu	vyučovania,	osobnosť	učiteľov	(ich	ľudskosť,	ochotu,	
spravodlivosť,	nadšenie	pre	žiakov),	profesionalitu	učiteľov	(schopnosť	vysvetliť	
učivo	 jasne	 a	zrozumiteľne,	 náročnosť	 na	 seba	 a	žiakov)	 a	prístup	 triedneho	
učiteľa	k	triede.		
Celkom	 bol	 žiakmi	 najlepšie	 hodnotený	 prístup	 triednych	 učiteľov	 (3,95	 /	 5).	
Žiaci	 celkovo,	 za	 celú	 školu,	 hodnotili	 úplne	 rovnako	 ďalšie	 3	 indikátory	 –
nadpriemerne	 (3,4	 /	 5).	 Všetky	 indikátory	 v	tejto	 časti	 lepšie	 hodnotili	
„malí“	žiaci	než	„veľkí“.	Najväčší	rozdiel	(0,7)	v	hodnotení	bol	zaznamenaný	pri	
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hodnotení	osobnosti	učiteľa	 (ich	 ľudskosť,	 ochotu,	 spravodlivosť,	nadšenie	pre	
žiakov).		
Pomerne	 veľké	 rozdiely	 (0,58)	 boli	 zaznamenané	 pri	 hodnotení	 kvality	
vyučovania	 a	 profesionalite	 učiteľov	 (schopnosť	 vysvetliť	 učivo	 jasne	
a	zrozumiteľne,	 náročnosť	 na	 seba	 a	žiakov).	 Hodnotenie	 jednotlivých	
indikátorov	(priemer)	je	v	grafe	č.	1.	
	
	
	
Graf	č.	1	

	
	
Pohľad	školského	psychológa:	
Hodnotenie	 žiakov	 týchto	 indikátorov	 jednoznačne	 ukazuje	 väčšiu	 kritiku	 zo	
strany	 starších	 žiakov	 ako	 mladších.	 Ide	 o	prirodzený	 vývinový	 jav,	 kedy	 sa	
v	dospievaní	 zosilňuje	 kritika	 autorít	 (rodičia,	 učitelia,...).	 Zároveň	 to	 treba	
vnímať	 aj	 tak,	 že	 vekom	 sa	 zvyšujú	 nároky	 žiakov	 na	 učiteľov	 po	 všetkých	
stránkach.	Sú	síce	kritickejší,	no	zároveň	si	viac	vyžadujú	diskusiu,	konfrontáciu	
názorov,	 konštruktívny	 dialóg	 a	 veľa	 trpezlivosti.	 Práve	 u	starších	 žiakov	 sa	
objavili	 najčastejšie	 názory	 na	„neflákanie“	 na	 hodinách,	 že	 sa	 chcú	 učiť	
a	očakávajú	 primeranú	 náročnosť	 od	učiteľov.	 Väčšina	 žiakov	 študujúcich	 na	
našej	 škole	 si	 relatívne	 skoro	 (cca	 14	 rokov)	 uvedomuje	 dôležitosti	 maturít	
a	predovšetkým	ich	budúceho	životného	smerovania.			
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kvalita vyučovania  
(či sa v škole niečo naučím  

a ako sa to naučím) 

osobnosť učiteľov  
(ľudskosť, ochota,  

spravodlivosť,  
nadšenie pre prácu,  

pochopenie pre žiakov..) 

profesionalita učiteľov  
(schopnosť vysvetliť  

jasne a zrozumiteľne učivo,  
náročnosť na seba a na žiakov,...) 

prístup triedneho učiteľak triede 

Osobnosť	učiteľov	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu	

"veľkí"	žiaci	 "malí"	žiaci	 Celkom	
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2. Hodnotenie	školského	poriadku	a	vzťahov	
Táto	 časť	 hodnotenia	 obsahovala	 5	 indikátorov,	 ktorých	 cieľom	 bolo	
monitorovať	vzťahy	medzi	žiakmi	na	úrovni	školy	(nie	triedy),	názory	žiakov	
na	 školský	 poriadok	 (jeho	 spravodlivosť	 a	efektivitu)	 a	dodržiavanie	
disciplíny	žiakmi	a	učiteľmi.	Žiaci	aj	v	tejto	časti	hodnotili	 všetky	 indikátory	
nadpriemerne	 a	pomerne	 rovnako	 (od	 3,2	 do	3,6).	 Opäť	 bolo	 hodnotenie	
„veľkých“	 žiakov	 „prísnejšie“,	 než	 hodnotenie	 „malých“.	 Pomerne	 rovnako	
hodnotili	 disciplínu	 a	dodržiavanie	 pravidiel	 zo	 strany	 učiteľov	 a	žiakov,	
s	väčšími	rozdielmi	hodnotili	vzťahy	medzi	žiakmi,	spravodlivosť	a	efektivitu	
školského	poriadku.		
	
Graf	č.	2
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disciplína, dodržiavanie pravidiel zo strany žiakov  
(žiaci dodržiavajú pravidlá,  

dodržiavajú na čom sa dohodne...) 

disciplína, dodržiavanie pravidiel zo strany 
učiteľov  

(učitelia chodia na hodiny, chodia včas,  
dodržiavajú na čom sa dohodneme..) 

efektivita školského poriadku  
(je školský poriadok z tvojho pohľadu  

nastavený tak,  
že obsahuje to, čo je v dnešnej dobe 

a na našej škole potrebné? ) 

spravodlivosť školského poriadku  
(Je podľa teba školský poriadok fér a spravodlivý?) 

vzťahy medzi žiakmi školy  
(ako hodnotíš vzťahy medzi žiakmi v škole (nie 

trieda)?) 

Hodnotenie	školského	poriadku	a	vzťahov	v	škole	

"veľkí"	žiaci	 "malí"	žiaci	 Celkom	
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Pohľad	školského	psychológa:	
Podobne	ako	v	predchádzajúcej,	aj	v	tejto	časti	sa	ukazuje	vyššia	kritika	zo	strany	
starších	žiakov.		
Zároveň	 by	 som	 sa	 pozastavila	 pri	 hodnotení	 efektivity	 školského	 poriadku,	
disciplíny	učiteľov	a		žiakov.		
Efektivita	 školského	 poriadku	 –	 starší	 žiaci	 majú	 iné	 predstavy	 o	šk.	 poriadku	
ako	 mladší.	 Rozdiely	 nie	 sú	 veľké,	 ale	 evidentne	 existuje	 priestor	 na	 väčšiu	
diskusiu	a	vylepšenie	školského	poriadku.	
Ako	bolo	uvedené,	obidve	skupiny	žiakov	hodnotili	indikátory	disciplína	učiteľov	
a	žiakov	 s	pomerne	 malým	 rozdielom	 Z	môjho	 pohľadu	 aj	 tieto	 výsledky	
potvrdzujú,	 tak	 ako	mnoho	 	 ďalších,	 rozsiahlejších	 výskumov,	 že	 správanie	 sa	
žiakov	je	často	krát	podmieňované	správaním	sa	učiteľov.	To	znamená,	že	žiaci	
sa	 často	 správajú	 k	učiteľom	 (ale	 aj	 rodičom)	 tak,	 ako	 sa	 oni	 správajú	 k	nim.	
Učiteľ	 (aj	 rodič)	môže	byť	 (a	 často	našťastie	 aj	 je)	 vzorom,	 je	dôležité,	 aby	bol	
vzorom	 pozitívnym.	 Vyžadovať	 konkrétne	 správanie	 od	 žiakov	 je	 účinné	 len	
vtedy,	ak		to,	čo	vyžadujeme,	robíme	aj	my.		

3. Materiálno-technické	vybavenie	a	ďalšie	podmienky	
V	tejto	časti	žiaci	hodnotili	celkom	6	indikátorov.	Najlepšie	(3,95)	hodnotili	žiaci	
bufet	 a	najhoršie	 (2,72)	 stravu	 v	jedálni.	 Je	 zaujímavé,	 že	 „malí“	 aj	 „veľkí“	 žiaci	
hodnotili	úplne	rovnako	materiálno-technické	vybavenie	školy.	„Veľkí“	žiaci	boli	
pri	 hodnotení	 ďalších	 ukazovateľov	 kritickejší,	 než	 ich	 mladší	 spolužiaci.	
Najväčší	 rozdiel	 (0,70)	 bol	 pri	 hodnotení	 kvality	 stravy,	 kedy	 hodnotenie	
„malých“	žiakov	bolo	3,11	a	hodnotenie	„veľkých“	2,41.	Grafické	znázornenie	 je	
v	grafe	č.	3.	
Graf	č.	3	
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materiálno-technické vybavenie školy 

estetika školy  (čistota, výzor budovy) 

estetika okolia (čistota, výzor okolia) 

strava v jedálni 

čistota v jedálni 

bufet ( ako ho hodnotíš na uvedenej stupnici) 

Materiálno-technické	vybavenie	a	ďalšie	podmienky	

"veľkí"	žiaci	 "malí"	žiaci	 Celkom	
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Pohľad	školského	psychológa:	
Starší	žiaci	vyhľadávajú		priestor	bufetu	viac	ako	mladší.	Dovolím	si	tvrdiť,	že	to	
nie	je	len	dôsledkom	toho,	že	sú	hladnejší	alebo	si	nenosia	desiatu,	či	nechodia	na	
obed.	 Ide	 skôr	 o	potrebu	 žiakov	 byť	 v	spoločnosti	 človeka,	 ktorý	 ich	 vypočuje,	
porozpráva	sa	s	nimi	a	má	pre	nich	pochopenie.	Je	naozaj	zaujímavym	javom	na	
mnohých	školách	na	Slovensku,	že	bufet	sa	stáva	najobľúbenejším	miestom	školy.	
Ako	 sa	 vyjadrujú	 mnohí	 tínedžeri,	 bufetárky	 majú	 radi,	 pretože	 „keď	 si	 ich	
vypočujú,	majú	 pre	 nich	 pekné	 slovo	 alebo	 sa	 len	 usmejú,	 hneď	 je	 deň	 krajší“.	
Sociálna	 opora,	 pochopenie,	 podpora	 je	 v	 každom	 veku	 dôležitá,	 no	
v	tínedžerskom	ešte	viac.			
	

Otázka	č.	2	a	4	
Obidve	otázky	hodnotili	žiaci	na	stupnici	0	až	10	a	ich	cieľom	bolo	zistiť,	do	akej	
miery	sú	žiaci	hrdí	na	svoju	školu	a	za	ako	náročnú	ju	považujú.		
Z	výsledkov	 vyplynulo,	 že	 žiaci	 sú	 nadpriemerne	 hrdí	 na	 našu	 školu	 (priemer	
6,18	/	10),	pričom	 „malí“	 žiaci	 (7,20	/	10)	prejavili	 oveľa	väčšiu	mieru	hrdosti	
ako	„veľkí“	žiaci	(5,37	/	10).		
Náročnosť	školy	vyjadrili	žiaci	priemerom	5,99/	10,	pričom	„malí“	žiaci	považujú	
školu	za	náročnejšiu	(6,44/	10)	a	„veľkí"	za	menej	náročnú	(5,64/	10).	

Graf	č.	4	

	
	
Zaujímavé	 boli	 výsledky,	 ktoré	 sa	 týkali	 toho,	 koľko	 percent	 žiakov,	 akým	
spôsobom	hodnotilo	hrdosť	a	náročnosť	školy.		
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hodnotenie	a	teda,	že	sa	žiak	za	školu	hanbí	a	10	najlepšie,	že	je	na	školu	veľmi	
hrdý.	
Najviac	 žiakov	 školy	 (18,6	%)	 vyjadrilo	 svoju	 hrdosť	 na	 školu	 číslom	 8	
(nadpriemerná	 hrdosť).	 Výsledky	 boli	 výrazne	 rozdielne	 medzi	 „malými“	 a	
„veľkými“	žiakmi.	Kým	z	„malých“	žiakov	najviac	(26,4	%)	svoju	hrdosť	vyjadrilo	
číslom	 9,	 najviac	 „veľkých“	 žiakov	 (23,5	%)	 svoju	 hrdosť	 na	 školu	 vyjadrilo	
číslom	 5.	 Číslom	 6,	 7,	 8,	 9,	 10	 vyjadrilo	 hrdosť	 na	 svoju	 školu	 až	 81,6	%	
„malých“	žiakov,	ale	len	48,2	%	„veľkých“	žiakov.	(Graf	č.	5)	
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Graf	č.	5	

	
	

Podobne sa vyhodnotili aj vyjadrenia žiakov, týkajúce sa náročnosti školy. Žiakov	
sme	sa	pýtali,	za	ako	náročnú	považujú	našu	školu.	Hodnotenie	0	bolo	najhoršie	
a	predstavovalo	úplnú	nenáročnosť	až	nudu.	10	bolo	najvyššie	hodnotenie	a	tým	
mohli	žiaci	vyjadriť	názor,	že	škola	je	podľa	nich	veľmi	náročná.	Najviac, 33,1 % 
žiakov školy hodnotilo náročnosť školy číslom 7 a na tomto hodnotení sa zhodlo 
najviac „malých“ (27,9 %) a najviac „veľkých“ (38,8 %) žiakov. Druhá najväčšia 
skupina žiakov hodnotila náročnosť školy číslom 5, teda považuj ju za primerane 
( priemerne?) náročnú. (Graf č. 6) 

Graf	č.	6	
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Otázka	č.	3		
Cieľom	 tejto	 otázky	 bolo	 získať	 spätnú	 väzbu	 o	priebehu	 výchovno-
vzdelávacieho	 procesu	 počas	 hodín,	 ako	 aj	 o	prístupe	 učiteľov	 k	svojej	
práci.	Dôvodom	zadania	tejto	úlohy	bolo	poskytnúť	učiteľom	spätnú	väzbu,	uhol	
pohľadu	 žiakov,	 ako	 vnímajú	 a	 zažívajú	 ich	 prácu.	 Výsledky	 môžu	 prispieť	 k	
sebareflexii	každého	učiteľa	a	ponúkajú	priestor	k	tomu,	aby	boli	názory	žiakov	
„odrazovým	mostíkom“		ich	ďalšieho	rozvoja.		
	
Na	vytvorenie	charakteristík	sme	použili	výsledky	mnohých	výskumoch,	ktoré	sa	
zaoberajú	 otázkou	 „Aký	 má	 byť	 dobrý	 učiteľ“,	 ako	 aj	 naše	 skúsenosti	 z	práce	
s	mládežou.	 	Tie	hovoria	o	tom,	že	žiaci	si	pod	dobrým	učiteľom	predstavujú	
osobu,	ktorá	ich	vie	naučiť,	je	primerane	náročná	a	je	ľudská.		
	
Žiaci	 mali	 jednotlivých	 učiteľov,	 ktorí	 ich	 vyučujú/vyučovali,	 zaradiť	 podľa	
vlastných	skúseností	do	ponúkaných	5	kategórií:	

A		 prísny,	ľudský	a	vie	nás	naučiť;		
B		 prísny	a	ľudský,	no	učivo	nás	nevie	veľmi	naučiť	(musíme	sa		
	 doučovať,	nad	učivom	trávime	doma	veľa	času,	aby	sme	ho		
	 pochopili);	
C		 prísny	(je	náročný,	drží	si	veľký	odstup	od	žiakov,	pôsobí	chladne	

a	mám	pocit,	že	nás	ani	poriadne	nevie	naučiť);	
D		 ľudský,	no	vie	nás	naučiť,	ale	nie	je	veľmi	náročný;	
E		 ľudský	(skôr	len	„kamarátsky	prístup);	

	
Vysvetlenie	pojmov	v	jednotlivých	charakteristikách	učiteľa:	
	„Vie	 nás	 naučiť“	 –	 schopnosť	 učiteľa	 učivo	 zrozumiteľne	 vysvetliť,	 podávať	
informácie	primerane	veku	a	vedomostnej	úrovni	 žiaka,	 schopnosť	prispôsobiť	 sa	
žiakovi	čo	sa	týka	jeho	rozumových	schopností,	vnímať	učenie	sa	cez	oči	žiaka.	Do	
tejto	charakteristiky	by	sme	vložili	aj	vzťah	učiteľa	k	predmetu,	profesii,	nadšenie	
pre	prácu,	kreativitu	učiteľa,	kritické	myslenie	a	úsudok.		

„Prísnosť“	 –	 náročnosť	 učiteľa	 na	 žiaka.	 Ide	 o	veľmi	 zradnú	 a	citlivú	
charakteristiku,	ktorej	zvládnutie	vyžaduje	od	učiteľa	istú	profesionálnu	zručnosť.	
Kvalita	 učiteľa	 závisí	 aj	 od	 jeho	 schopnosti	 byť	 primerane	 prísny,	 neskĺznuť	 do	
nezdravých	rovín	a	nájsť	rovnováhu	medzi	prísnosťou	a	ľudskosťou.		

spravodlivosť	 –	 čestné	 a	spravodlivé	 jednanie	 so	 žiakom,	 kolektívom.	
Poskytnutie	 rovnakých	 príležitostí	 a	nenechať	 	 sa	 ovplyvniť	 osobnými	
pocitmi	alebo	inými	vplyvmi.		
vhľad	 –	 taký	 uhol	 pohľadu	 na	 situáciu,	 ktorá	 je	 pre	 žiaka	 zmysluplná	
a	posúva	 ho	 vpred.	 	 Schopnosť	 učiteľa	 zmysluplne	 využiť	 napr.	 náročnosť	
k	rozvoju	žiaka.	Vedieť	prečo	som	náročný	a	kam	ju	smerujem.	
optimizmus“	 –	 viera	 (nie	 v	religióznom	 zmysle)	 v	budúcnosť	 a	dobré	
smerovanie.	Viera	v	žiaka,	jeho	schopnosti	a	potenciál.	

	
„Ľudskosť“	 predstavuje	 schopnosť	 komunikovať	 so	 žiakom,	 citlivosť,	 vnímavosť,	
sociálnu	a	emocionálnu	inteligenciu	a	v	neposlednom	rade	humor.	Humor	v	podobe	
–	 neprežívať	 sa	 veľmi	 alebo	 vedieť	 odľahčiť	 situáciu	 je	 mnohými	 výskumami	
identifikovaná	ako	mimoriadne	významná	schopnosť	dobrého	učiteľa.		
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Z	výsledkov	 hodnotenia	 žiakov	 vyplynulo,	 že	 (do	 hodnotenia	 učiteľa	 boli	
započítaní	iba	tí	žiaci,	ktorých	daný	učiteľ	učil	–	brali	sme	teda	do	úvahy	iba	tie	
triedy,	kde	učiteľ	učí)	
Do	kategórie	A		viac	ako	60	%	žiakov	zaradilo	6	učiteľov;		
Do	kategórie	B		viac	ako	29	%	žiakov	zaradilo	2	učiteľov;	
Do	kategórie	C		viac	ako	29	%	žiakov	zaradilo	2	učiteľov;	
Do	kategórie	D		viac	ako	40	%	žiakov	zaradilo	4	učiteľov,	ďalších	5	učiteľov	viac	
ako	25	%	žiakov;	
Do	kategórie	E	viac	ako	35	%	žiakov	zaradilo	5	učiteľov.	
	
Ak	by	sme	sa	mali	vyjadriť	na	adresu	učiteľov	našej	 školy	a	hodnotení	žiakov	
musíme	 otvorene	 konštatovať,	 že	 sú	 rezervy,	 na	 ktorých	 treba	 výrazne	
popracovať.	 Sú	 učitelia,	 ktorých	 deti	 považujú	 za	 lepších	 a	sú	 takí,	 ku	 ktorým	
majú	 výhrady.	Boli	 sme	prekvapení	 otvorenosťou	 žiakov	na	 adresu	niektorých	
učiteľov.	 Boli	 to	 však	 pripomienky	 slušné,	 konštruktívne	 a	vecné.	 	 Zároveň	
musíme	 uviesť,	 že	 sú	 na	 škole	 učitelia,	 ktorí	 dlhodobo	 odvádzajú	 vynikajúcu	
prácu,	ktorú	si	žiaci	vážia	a	intenzívne	vnímajú..		
	
Rozdelenie	 učiteľov	 do	 jednotlivých	 kategórií	 v	tomto	 dokumente	
nezverejňujeme	 .	 Zároveň	 chceme	 rodičov,	 ako	 aj	 žiakov	 ubezpečiť,	 že	
výsledky	sa	k	učiteľom	ako	aj	 vedeniu	 školy	dostali	 a	budú	základom	pre	
ich	ďalšiu	prácu.	V	prípade	potreby	budú	využité	pri	spolupráci	s	výborom	RZ.		
	
Pohľad	školského	psychológa:	
Prísnosť	učiteľov	 je	dnes	vystavená	veľkému	 tlaku	verejnosti	 (a	predovšetkým	
rodičov),	 ktorá	 sama	 nevie,	 čo	 má	 od	 učiteľov	 vyžadovať.	 Na	 jednej	 strane	
odmieta	 prísnych	 učiteľov,	 no	 zároveň	 chce,	 aby	 boli	 na	 deti	 nároční.	 Taktiež	
pretrváva	presvedčenie,	 že	žiaci	majú	najradšej	 tých	učiteľov,	ktorí	od	nich	nič	
nevyžadujú	a		na	hodinách	sa	len	„flákajú“.		Výskumy	,	a	aj	náš	dotazník,	ukazujú,	
že	to	nie	je	pravda.	Žiaci	sa	chcú	učiť	a	nemajú	radosť,	ak	sa	na	hodinách	nudia	
a	nič	 nerobia.	 Chcú,	 aby	 bol	 učiteľ	 na	 nich	 náročný.	 Treba	 ale	 zdôrazniť,	 že	
primerane	náročný!		

Dobrý	 učiteľ	 má	 na	 svojich	 žiakov	 nároky,	 no	 náročnosť	 prispôsobuje,	
postupne	zvyšuje,	žiakov	motivuje,	poskytuje	konštruktívnu	spätnú	väzbu	
a	VERÍ	v	žiaka.	Verí	v	jeho	potenciál	a	snaží	sa	mu	ukázať,	čo	všetko	dobré	
sa	v	ňom	skrýva.	Oceňuje	ich,	má	o	nich	skutočný	záujem	a	má	ich	rád.		
	
Veríme,	 že	 iba	 spoločnou	 prácou	 všetkých	 zainteresovaných	 strán,	 otvorenou	
komunikáciou	 založenou	 na	 vzájomnej	 úcte	 a	rešpekte	 vieme	 zvyšovať	 kvalitu	
našej	 školy.	 	 Našou	 snahou	 je	 ponúknuť	 regiónu,	 rodičovskej	 verejnosti	
a	potenciálnym	 uchádzačom	 o	 štúdium	 gymnázium,	 ktoré	 poskytuje	
kvalitné	vzdelanie	s	ľuskou	tvárou.		
	
Otázka	č.	5	
Jej	úlohou	bolo	zistiť,	 	či	škola	splnila	očakávania	našich	žiakov,	ktoré	mali,	keď	
prichádzali	do	školy.	Žiaci	si	vyberali	jednu	z	možností	áno/nie	a	mali	priestor	aj	
voľne	sa	vyjadriť.	
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Väčšina	 žiakov	 sa	 vyjadrila,	 že	 ich	 očakávania	 boli/	 sú	 naplnené.	 Mnohí	
odpovedali	aj	obsažnejšie,	vyjadrovali	svoje	pocity	a	názory.		
	
Otázka	č.	6		
Táto	otázka	bola	otázkou	otvorenou,	žiaci	mali	napísať,	v	čom	ich	škola	príjemne,	
resp.	negatívne	(nepríjemne)	prekvapila.		
	
Medzi	príjemnými	prekvapeniami	sa	najčastejšie	objavovali	pochvaly	na	adresu	
vybraných	učiteľov,	príjemnú	atmosféru	na	škole,	množstvo	aktivít,	prednášok,	
podujatí,	existenciu	skriniek	na	škole,	školský	bufet.		
	
Najčastejšie	 žiaci	 označovali	 negatívne	 –	 nepríjemné	 zážitky,	 ktoré	 sa	 spájali	
s	pocitom	 nespravodlivosti	 zo	 strany	 vybraných	 učiteľov,	 s	vnímaním	
uprednostňovania	 niektorých	 žiakov	 a	prístupu	 niektorých	 učiteľov.	 Negatívne	
hodnotili	aj	služby	školskej	jedálne.		
	
Otázka	č.	7		
Žiaci	 mali	 v	tejto	 otázke	 vyjadriť	 svoje	 skúsenosti	 a	pohľady	 na	 prítomnosť	
Štátnej	školskej	inšpekcii	na	našej	škola.	 	V	školskom	roku	2015/2016	prebehla	
na	škole	komplexná	inšpekcia	a	v	školskom	roku	2016/2017	následná	inšpekcia.	
Inšpektori	 hodnotili	 kvalitu	 výchovno-vzdelávacieho	 procesu	 na	 škole,	
materiálno-technické	 vybavenie	 školy,	 stav	 dokumentácie	 a	riadenie	 školy.		
Štátna	 školská	 inšpekcia	 počas	 komplexnej	 inšpekcie	 vykonávala	 hospitácie	 na	
vybraných	hodinách	(	podľa	aprobácie	inšpektorov	),	viedla	rozhovory	s	učiteľmi,	
žiakmi,	 ako	 aj	 vedením	 školy.	 Počas	 následnej	 inšpekcie	 prebehli	 taktiež	
hospitácie	na	vybraných	hodinách,	uskutočnili	sa	rozhovory	s	vedením	školy	ako	
aj	kontrola	dokumentácie.		
	
Cieľom	 otázky	 č.	 7	 bolo	 zistiť	 spätnú	 väzbu	 od	 žiakov	 ako	 prebiehali	 hodiny	
počas	 prítomnosti	 Štátnej	 školskej	 inšpekcie	 (ŠŠI),	 či	 žiaci	 vnímali	 zmeny	 na	
hodinách	 zo	strany	 učiteľov	 ,	či	 výsledky	 ŠŠI	 pomohli	 učiteľom	 a	či	 došlo	
k	zmenám	 na	 hodinách	 aj	 po	 odchode	 školskej	 inšpekcie.	 (Žiaci	 prímy	 na	 túto	
otázku	neodpovedali.)	
	
Väčšina	 žiakov	 vnímala	 pozitívne	 zmeny	 na	 hodinách,	 ktoré	 učili	 učitelia	 za	
prítomnosti	 školských	 inšpektorov.	 Odpovede	 boli	 viac	 menej	 jednoznačné	
a	najvýstižnejšie	 sumarizuje	 názory	 žiakov	 vyjadrenie	 jedného	 z	nich:	 „Všetko	
bolo	lepšie.	Jedlo	bolo	chutnejšie,	jedáleň	čistejšia,	učitelia	boli	milší,	krajší	a	to,	ako	
nás	učili	bolo	mnohokrát	pre	nás	príjemným	prekvapením.	Na	hodinách	smer	robili	
také	aktivity,	ktoré	nezvykneme	robiť	a	bolo	to	super.“	
Niektorí	žiaci	však	nezbadali	žiadne	rozdiely	v	odučených	hodinách.		
	
Všetci	 žiaci	 uviedli,	 že	 po	 odchode	 ŠŠI	 nevnímali	 na	 hodinách	 žiadne	 zmeny	
a	podľa	ich	názoru	sa	všetko	vrátilo	do	„starých	koľají.“	
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Otázka	č.	8	
V	tejto	 otázke	 žiaci	mali	 napísať,	 v	čom	 sa	 škola	 za	 ostatné	 2	 roky	 podľa	 nich	
zlepšila.	
Nakoľko	 odpovede	 žiakov	 boli	 rôznorodé,	 vytvorili	 sme	 3	 oblasti,	 do	 ktorých	
podľa	obsahu,	boli	zaradené:		

1. osobnosť	učiteľov	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu		
2. materiálno-technické	vybavenie	školy	a	ďalšie	podmienky	
3. rôzne	

V	rámci	 1.	 oblasti	 žiaci	 pozitívne	 hodnotili	 niektorých	 učiteľov,	 pričom	
u	niektorých	z	nich	pozitívne	vnímali	aj	posun	v	kvalite	vyučovania.		
Žiaci	 pozitívne	 a	citlivo	 vnímali	 aj	 zmeny	 v	materiálno-technickom	 vybavení	
školy.	Ocenili	novú	techniku,	nové	vybavenie	školy,	výmenu	okien.		
V	rámci	rôznych	vyjadrení	pozitívne	vnímali	činnosť	študentskej	rady	a	školské	
akcie.	
	
Otázka	č.9	
Žiaci	sa	mohli	voľne	vyjadriť	aj	na	otázku,	čo	je	potrebné	zlepšiť.		
	
	„Absolútnymi	víťazmi“	tejto	otázky	boli	jednoznačne	kúrenie	a	slabé	WIFI.		
	
Aj	pri	tejto	otázke	boli	odpovede	podľa	obsahu	rozdelené	do	troch	oblastí:	

1. osobnosť	učiteľov	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu		
2. materiálno-technické	vybavenie	školy	a	ďalšie	podmienky	
3. rôzne	

	
V	rámci	1.	oblasti	by	žiaci	zlepšili	to,	aby	im	učitelia	skôr	pomohli	učivo	pochopiť,	
než	aby	od	nich	vyžadovali	bifľovanie.	Časť	žiakov	sa	vyjadrila,	 že	by	radi	mali	
svojich	 učiteľov	 ako	 vzor	 a		 privítali	 by	 zmenu	 prístupu	 niektorých	 učiteľov	
k	nim.	 V	rámci	 materiálno-technického	 vybavenia	 by	 k	vyššie	 uvedeným	
„absolútnym	víťazom“	pridali	aj	interaktívne	tabule	vo	všetkých	triedach.		
V	oblasti	 „rôzne“	by	žiaci	zlepšili	podporu	športu,	 	 školské	 ihriská	a	ich	úpravu,	
obedy	a	vymaľovali	by	školu	z	vonku.	
	
Otázka	č.10	
V	tejto	otázke	mali	žiaci	napísať,	čo	bolo	podľa	nich	počas	školského	roka	na	
škole	 najlepšie.	 Prosili	 sme	 ich	 nech	 si	 spomenú	 na	 aktivitu,	 prednášku,	
exkurziu,	prípadne	na	konkrétnu	vyučovaciu	hodinu	alebo	podujatie.	
	
Za	najlepšie	považovali	žiaci	všetky	aktivity	na	škole:	Vianočnú	akadémiu,	Movie	
night,	 Zimný	 ples,	 Summer	 party,	 Halloween	 na	 škole,	 Deň	 zeme.	 	 Veľmi	
pochvalne	 sa	 vyjadrovali	 o	prednáškach	 (predovšetkým	 o	domácom	 násilí,	
o	PERU,	 o	matematike).	 Radosť	 urobil	 žiakom	 aj	 lyžiarsky	 zájazd,	 plavecký	
výcvik	a	neposlednom	rade	aj	výlet	do	Londýna.	Starší	žiaci	spomínali	aj	KOŽAZ	
(Kurz	ochrany	života	a	zdravia).	Všetky	triedy	spomínali	aj	svoje	 triedne	výlety	
a	individuálne	 triedne	 podujatia	 napr.	 TV	 súťaž	 Daj	 si	 čas.	 	 Medzi	 najlepšie	
aktivity	zaradili	aj	návštevu	prezidenta	SR	a	Anglický	týždeň.		
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Časť	 žiakov	 zaradila	medzi	 najobľúbenejšie	 aktivity	 roka	 aj	 vyučovacie	 hodiny	
s	niektorými	 učiteľmi,	 podujatia	 organizované	 učiteľmi	 školy	 a	kariérové	
poradenstvo.	
	
Otázka	č.11	
V	tejto	otázke	sme	chceli	zistiť	záujem	žiakov	o	mimoškolské	aktivity,	pričom	sa	
mohli	voľne	vyjadriť	a	ponúkli	sme	im	aj	7	možností:		

a) šport	
b) školský	časopis	
c) hudobný	klub	
d) divadelný	klub	
e) novinársky	klub	
f) dobrovoľnícke	aktivity	(pomáhanie	iným..)	
g) doučovanie		
h) iné	–	voľné	vyjadrenie	

	
Z	odpovedí	žiakov	vyplynulo,	že	najviac	by	uvítali	činnosť	novinárskeho	krúžku,	
ktorý	 by	 vydával	 školský	 časopis.	 	 Medzi	 mimoradne	 žiadané	 aktivity	 patria	
medzi	 žiakmi	 aj	 športové	 aktivity,	 krúžok	 herectva,	 školská	 hudobná	
kapela,	 	veľkú	 podporu	 mali	 aj	 dobrovoľnícke	 aktivity	 a	doučovací	 krúžok.	
Študenti	zároveň	prišli	aj	s	vlastnými	návrhmi.	Jedným	zo	zaujímavých	návrhov	
patrilo	vytvorenie	debatného	krúžku.		
	
Otázka	č.12	
V	tejto	 otázke	 dostali	 žiaci	 príležitosť	 vyjadriť	 sa	 k	 tomu,	 o	aké	 diskusné,	
rozvojové,	 či	 preventívne	 programy	 by	mali	 záujem.	 Cieľom	bolo	 identifikovať	
oblasť	 prioritného	 záujmu	 žiakov	 o	tento	 typ	 aktivity	 na	 škole.	 Žiakom	 sme	
ponúkli	 13	 prednášok,	 preventívnych	 aktivít,	 no	 zároveň	 sme	 im	 ponúkli	
možnosť	 voľného	 vyjadrenia	 –	 napísať	 vlastný	 návrh.	 V	tejto	 odpovedi	 mohli	
žiaci	vybrať	viac	možností.	
Túto	 otázku	 sme	 nevyhodnocovali	 za	 celú	 školu	 spoločne,	 ale	 zvlášť	 sme	
vyhodnotili	 odpovede	 „malých“	 žiakov	 a	zvlášť	 odpovede	 „veľkých“	 žiakov.	
Predpokladali	 sme,	 že	 sa	 prejavia	 rozdiely	 spojené	 s	vekom	 žiakov,	 čo	 sa	
nepotvrdilo.	 Tak	 	 „malí“	 žiaci	 ako	 aj	 „veľkí“	 uviedli	 na	 prvom	mieste	možnosť	
„Ako	rozumne	a	efektívne	pristúpiť	k	výberu	povolania	či	vysokej	 školy?“.	Túto	
aktivitu	si	vybralo	takmer	49	%		„malých“	žiakov	a	až	64,71%	„veľkých“	žiakov.	
Vyššie	percento	pri	 „veľkých“	žiakoch	vnímame	ako	prirodzený	 jav,	kedy	starší	
žiaci	už	viac	rozmýšľajú	nad	výberom	vysokej	školy	alebo	budúceho	povolania.	
Je	však	pozoruhodné,	že	už	aj	„malí“	žiaci	 	majú	záujem	o	tento	typ	aktivít	v	tak	
vysokom	 počte.	 Ďalšie	 aktivity/prednášky	 boli	 Zdravý	 životný	 štýl	 a	Ako	 žiť	 a	
prežiť	spokojný	a	šťastný	život.		
	
Súhrn	 odpovedí	 žiakov	 ukázal,	 že	 žiaci	 mali	 okrem	 rozhovorov	 o	tom,	 ako	
pristúpiť	k	ďalšiemu	štúdiu	a	výberu	povolania,	záujem	o	také	prednášky,	ktoré	
by	 im	 dali	 príležitosť	 hovoriť	 viac	 o	tom	 ako	 žiť	 šťastne,	 spokojne	 a	teda	
podporovať	pozitívne	stránky	života.	
V	grafoch	č.	7	a	8	je	prehľad	záujmu	žiakov	o	jednotlivé	aktivity.	
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Graf.	č.	7	
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Pohľad	školského	psychológa:	
Prednášky,	 preventívne	 aktivity	 sú	 dôležitou	 súčasťou	 školy.	 Majú	 za	 úlohu	
edukovať	a	informovať	žiakov	o	rozličných	stránkach	života.	Je	na	zamyslenie,	či	
veľké	množstvo	preventívnych	aktivít	organizovaných	na	školách	a	či	ich	dopad	
na	správanie	a	rozmýšľanie	žiakov,	predovšetkým	 	 teenagerov,	prináša	žiadúce	
výsledky.	 Odborníci	 z	celého	 sveta	 hľadajú	 už	 dlhšiu	 dobu	 odpovede,	 akým	
najlepším	 spôsobom	 podporiť	 zdravý	 rozvoj	 mladých	 ľudí,	 rozvinúť	 ich	
potenciál	 a	 vyvarovať	 nebezpečenstvám.	 Je	 otázne,	 či	 prílišná	 koncentrácia	 na	
negatívne	 stránky	 života	 (t.	 j.	 časté	 organizovanie	 prednášok	 o	drogách,	
alkoholizme	atď.)	prináša	očakávané	pozitívne	„ovocie“.		
Je	na	zamyslenie,	či	podpora	mimoškolských	aktivít	na	základe	záujmu	žiakov,	či	
učenie	 mladých	 ľudí	 životnej	 spokojnosti,	 vyrovnanosti,	 šťastiu	 by	 neotváral	
ľudský	potenciál	a	cestu	k	zmysluplnému	a	šťastnému	životu	účinnejšie.	
	
Otázka	č.13	
V	tejto	otázke	sme	požiadali	žiakov,	aby	napísali	konštruktívny	návrh,	ktorý	by	
pomohol	 rozvoju	 školy	alebo	napísali	 akýkoľvek	odkaz	vedeniu	 školy,	 ak	
cítia	potrebu	vyjadriť	sa.		
	
Žiaci	využili	tento	priestor	maximálne	zodpovedne	a	mnoho	študentov	poskytlo	
vedeniu	svoj	názor	na	školu,	učiteľov,	či	návrhy	na	zlepšenia.		Odpovedí	bolo	viac	
ako	 100	 a	boli	 rôzneho	 charakteru.	 Každá	 jedna	myšlienka,	 návrh	 bol	 vedeniu	
odprezentovaný	a	je	súčastou	komplexného	hodnotenia	dotazníka	prístupnému	
vedeniu	 školy.	 Predkladáme	 pár	 komentárov,	 návrhov,	 ktoré	 v	rôznych	
podobách	zaznievali	častejšie.	Vyjadrenia	študentov,	ktoré	uvádzame	v	citáciach	
sme	 parafrázovali,	 ale	 podstatu	 ich	 myšlienky	 sme	 nechali.	 Všetky	 vyjadrenia	
sme	opäť	rozdelili	do	3	oblastí:	

1. osobnosť	učiteľov	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu	
2. materiálno-technické	vybavenie	školy	a	ďalšie	podmienky	
3. rôzne	

1. Osobnosť	učiteľov	a	kvalita	výchovno-vzdelávacieho	procesu		
• „Niektorí	učitelia	mi	sadli,	iní	nie.	Tak	je	to	aj	v	živote.“	
• „Škola	 musí	 fungovať	 ako	 jeden	 celok.	 Ťahať	 za	 jeden	 povraz.	 Najviac	 si	

cením	profesorov,	ktorí	žijú	pre	svoju	prácu.“	
• „Vidno,	že	sa	škola	pokúša	zlepšiť	vyučovací	proces.	A	žiaci	vedia	takéto	veci	

oceniť,	aj	mimo	toho,	že	im	odpadnú	hodiny.“		
• „Účasť	žiakov	na	 rôznych	 súťažiach	 je	 vždy	práca	50%	žiak	a	50%	učiteľ.	

Žiak	 si	 však	 musí	 vybudovať	 vzťah	 k	predmetu.	 To	 ide	 oveľa	 lepšie	
s	profesorom,	ktorý	má	dobrý	prístup	k	žiakom.“	

• „Všetko	je	o	ľuďoch.“	
• „Netreba	sa	báť	zvyšovať	nároky	na	žiakov,	ako	aj	zamestnancov	školy.“	

2. Materiálno-technické	vybavenie	školy	a	ďalšie	podmienky	
• 	viac	interaktívnych	tabúľ	a		aby	boli	v	každej	triede	
• WIFI	
• hygiena	v	jedálni	a	kuchyni	
• úprava	školských	ihrísk		
• kúrenie		
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3. Rôzne	

• efektivita	a	výber	prednášok	a	preventívnych	aktivít	
• „Z	akcií	a	prednášok	sa	vieme	dozvedieť	veľa	zaujímavých	vecí	zo	života.“	
• pravidlá	 počas	 obedov	 (rozdelenie	 obedov	 slovenské	 a	maďarské	

gymnázium)	
• návrh	vytvoriť	debatný	krúžok	
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V.	Slovo	školského	psychológa	na	záver	
	
Nepoviem	nič	nové,	či	prekvapujúce	ak	uvediem,	že	žijeme	v	dobe,	ktorá	je	neistá,		
neprehľadná	a	dosť	komplikovaná.		Zo	všetkým	strán	sa	na	nás	valia	vyjadrenia	
o	tom,	 ako	 nevieme	 predpovedať	 budúcnosť	 a	nevieme,	 čo	 bude.	 Veľakrát	 už	
zaznelo	 konštatovanie,	 že	 až	 65	 %	 detí,	 ktoré	 dnes	 chodia	 na	 základné	 školy	
budú	vykonávať	profesie,	ktoré	dnes	ešte	ani	nepoznáme.	Tento,	a	mnoho	iných	
faktov,	 núti	 spoločnosť	 zamýšľať	 sa,	 ako	 vzdelávať	 a	vychovávať	 naše	 deti,	 k	
čomu	 ich	 smerovať,	 aký	 by	 mal	 byť	 cieľ	 výchovy	 a	vzdelávania	 alebo	 na	 čom	
vlastne	záleží.		Sú	to		vedomosti?		Charakter	človeka?	.....	
	
Nové	otázky	a	bezprostredný	život	vyvolávajú	obrovský	 tlak	na	oblasť	výchovy	
a	vzdelávania.	 Sme	 postavení	 pred	 výzvy,	 ktoré	 musíme	 prekonávať.	 No	 iba	
spoločným	 úsilím	 všetkých	 zainteresovaných	 strán	 –	 rodičia,	 žiaci,	 učitelia,	
vedenie,	 zamestnanci	 školy,	 otvorenou	 komunikáciou	 a	úctou	 vieme	 posúvať	
veci	vpred,	v	prospech	všetkých	strán.		
	
Mnoho	 výskumov	 vo	 svete	 sa	 v	poslednom	 desaťročí	 zaoberalo	 najväčším	
prianím	 rodičov,	 ako	aj	 nás	 individuálne	 –	 byť	 v	živote	 zdraví	 a	šťastní.	
Zároveň	 sa	 zaoberali	 otázkou	 ako	 je	 možné,	 že	 aj	 napriek	 zvyšovanému	
blahobytu	 spoločnosti,	 rastu	 HDP	 rastie	 počet	 depresií,	 úzkostí,	 smútku,	
nespokojnosti.	
	
Ide	 o	komplexnú	 tému,	 ktorá	 podnietila	 vznik	 novej	 psychologickej	 a	
spoločenskej	 disciplíny,	 pozitívna	 psychológia.	 Tá	 má	 svoje	 aplikovanie	 aj	
v	prostredí	školy	s	názvom	pozitívna	edukácia		a	hrá	zásadnú	rolu	pri	formovaní	
zdravého,	spokojného	a	múdreho	človeka.	
	
Myslím	 si,	 	 že	 všetci	 spoločne	 chceme,	 aby	 z	našich	 detí	 vyrástli	 MÚDRI,	 NO	
HLAVNE	DOBRÍ	ĽUDIA.		
	
Múdrosť	musí	byť	využívaná	v	prospech	a	dobro	človeka	a	celej	spoločnosti.	Ako	
by	vyzerala	spoločnosť,	ak	by	tu	boli	síce	múdri,	no	zákerní	a	podlí	ľudia?		
	
Rozvoj	potenciálu	človeka	a	dobrého	charakteru	musí	ísť	ruka	v	ruke	s	klasickým	
vzdelávaním.	Šťastie	nie	je	náhoda	a	povrchné	slovíčko.	Skrýva	sa	pod	ním	tvrdá	
práca	a	aktívny	prístup		k	životu.			
	
Náš	dotazník		ukázal,	že	žiaci	našej	školy	chcú	byť	zdraví,	šťastní	a	múdri.	
Verím,	že	spoločným	úsilím	im	pomôžeme	v	tom,	aby	dosiahli	nielen	to,	po	
čom	túžia,	ale	aby	z	nich	boli	aj	dobrí	ľudia.		
	

	


