Dotazník Zpětná vazba absolventů
Milí absolventi,
obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem
jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní a získané informace
z něj poslouží ke zlepšení kvality výuky, a to především s ohledem na další studium či praxi.
Dotazník obsahuje několik oblastí, které jsou tematicky různě zaměřené. Děkujeme Vám za
čas (max. 15min) strávený jeho vyplňováním a přejeme Vám mnoho úspěchů!
Vedení školy
1. V úvodní části dotazníku prosím stručně zhodnoťte svou střední školu pomocí
vyjádření souhlasu/nesouhlasu s následujícími tvrzeními. Hodnocení označte na bodové
škále 1-5, kde zakroužkováním například bodu 1 vyjádříte, že s tvrzením rozhodně
souhlasíte, nebo naopak zakroužkováním bodu 5 vyjádříte jednoznačný nesouhlas
s daným tvrzením.
Studium na škole bylo zajímavé.
Studium na škole bylo náročné.
Učitelé byli spravedliví.
Ve škole jsem se cítil/a dobře.
Škola má dobrou pověst.
Požadavků na přípravu na vyučování bylo příliš mnoho.
2. Uveďte, jak BYLY a jak BY ideálně MĚLY BÝT ve vašem studiu zastoupeny následující
způsoby práce:
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3. Pomocí následujících tvrzení vyjádřete, jak hodnotíte praktickou výuku
uskutečňovanou mimo prostory školy.
Během studia jsme měli dostatek hodin praktické výuky mimo prostory školy.
To, co jsme se v hodinách učili, jsme pak využili při praktické výuce mimo prostory
školy.
Při praktické výuce mimo prostory školy jsme měli možnost setkat se s moderním
vybavením a moderními technologickými postupy.
Při praktické výuce mimo prostory školy jsme měli kvalifikované vedoucí.
(použitá škála: 1 - zcela souhlasím; 2 – souhlasím; 3 – ani souhlasím, ani nesouhlasím;
4 – nesouhlasím; 5 – zcela nesouhlasím)
4. Pomocí následujících tvrzení vyjádřete, jak hodnotíte praktickou výuku probíhající
v prostorách školy.
Během studia jsme měli dostatek praktické výuky realizované v prostorách školy.
To, co jsme se učili teoreticky, jsme pak využili při praktické výuce realizované
v prostorách školy.
Při praktické výuce v prostorách školy jsme měli možnost setkat se s moderním
vybavením a moderními technologickými postupy.
Při praktické výuce v prostorách školy jsme měli kvalifikované učitele.
(použitá škála: 1 - zcela souhlasím; 2 – souhlasím; 3 – ani souhlasím, ani nesouhlasím;
4 – nesouhlasím; 5 – zcela nesouhlasím)
5. Vyhovovala Vám nabídka volitelných/povinně volitelných předmětů?
a. Ano
b. Ne
Pokud ne, uveďte, které předměty a proč Vám tyto předměty v nabídce
chyběly:
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6. Kdybyste měli možnost pochválit některého učitele, kterého byste pochválili? A za co?
Učitel:……………………………… Za………………………
7. Pokud Vám nevyhovoval přístup některého učitele, můžete uvést, o koho se jednalo a
v čem jste viděli největší problém?
Učitel:……………………………… Problém………………………
8. Myslím si, že vedení školy rozhodovalo vždy férově (použitá škála: 1 – zcela souhlasím,
2 – souhlasím, 3 – ani souhlasím, ani nesouhlasím, 4 – nesouhlasím, 5 – zcela
nesouhlasím, 9 – nedovedu posoudit)
9. Pokud byste se po ukončení základní školy znovu rozhodoval/a o studiu, hlásil/a byste
se na:
a. stejný obor na stejné škole
b. jiný obor na stejné škole
c. stejný obor na jiné škole
d. jiný obor na jiné škole
e. nevím
10. Při studiu na této střední škole jsem se v dostatečné míře naučil/a (použitá škála:
1 - zcela souhlasím, 2 - souhlasím, 3 – ani souhlasím, ani nesouhlasím,
4- nesouhlasím, 5 - zcela nesouhlasím):
Pracovat v týmu
Komunikovat s lidmi
Komunikovat v cizím jazyce
Pracovat s informacemi (vyhledávat je, třídit je, …)
Pracovat s počítačem
Učit se
Vycházet s vlastními penězi
Poznávat silné stránky své osobnosti
Samostatně se rozhodovat
Vytvářet si na věci vlastní názor
Zajímat se o aktuální společenské dění
Uplatňovat svá práva jako zaměstnanec
Uplatňovat svá základní práva a povinnosti jako občana tohoto státu
Poznávat, co mohu nabídnout budoucímu zaměstnavateli
Využít získaných odborných znalostí v životě
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11. Šel/Šla jste ihned po ukončení střední školy dále studovat?
a. Ano
b. Ne
12. Pokud NE (u otázky č. 11) Šel/Šla jste pracovat?
a. Ano
b. Ne. Vepište prosím, co jste po ukončení střední školy dělal/a(Pak ukončení
tohoto bloku)
13. Pokud ano (u otázky č. 12): Pomohla Vám škola získat zaměstnání?
a. Ano
b. Ne (přeskočit následující otázku)
14. Pokud ano (u otázky ž. 13):Kdo konkrétně Vám pomohl a jakým způsobem? (Můžete
zatrhnout více variant. Do řádku pak vepište, jakým způsobem Vám daný člověk
pomohl)
a. Třídní učitel____________________________________
b. Jiný učitel______________________________________
c. Výchovný poradce_______________________________
d. Vedení školy, ředitel______________________________
e. Spolužák/spolužáci ______________________________
f. Školní psycholog________________________________
15. Pokud ANO (u otázky č. 11) Pomohla Vám škola při výběru VŠ, VOŠ, nástavby?
a. Ano
b. Ne (ukončení tohoto bloku)
16. Pokud ANO (u otázky č. 15) Kdo konkrétně Vám pomohl a jakým způsobem? (Můžete
zatrhnout více variant. Vepište také, jakým způsobem Vám daný člověk pomohl)
a. Třídní učitel____________________________________
b. Jiný učitel______________________________________
c. Výchovný poradce_______________________________
d. Vedení školy, ředitel______________________________
e. Spolužák/spolužáci ______________________________
f. Školní psycholog________________________________
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Na závěr Vás prosíme o vyplnění několika základních údajů.
Pohlaví: žena - muž
Obor, který jste studovali
Stav:
a. Zaměstnanec - ve stejném oboru jako jsem studoval/a/
b. Zaměstnanec – v jiném oboru
c. OSVČ
d. Nezaměstnaný/á (Úřad práce)
e. Mateřská/rodičovská dovolená
f. Student (VŠ, VOŠ, SŠ, …)
Souhlasím, aby mi byly zasílány informace o aktivitách školy, do nichž se mohu osobně
zapojit (oslavy výročí školy, setkání absolventů, nabídka kurzů celoživotního vzdělávání
apod.)
a. Ano, moje emailová adresa je
b. Ne
Děkujeme za Váš čas a za vyplnění tohoto dotazníku!
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