Nabídka otázek nástroje Anketa pro žáky pro základní školu
MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout?
rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

naučit se co nejvíce
připravit se na přijímací zkoušky
naučit se učit sám
naučit se samostatně myslet
naučit se spolupracovat s ostatními,
vycházet a jednat s lidmi
naučit se dodržovat pravidla
rozvíjet moje zájmy
naučit se pracovat s informacemi
získat přehled o tom, co je pro mě v
dalším životě důležité

VÝUKA: Co podle Tebe platí o výuce na naší škole?
rozhodně
ano
výuka je zajímavá
ve škole se hodně naučím
učitelé mi vysvětlují učivo srozumitelně
škola mi poskytuje dobrou přípravu na
přijímací zkoušky
znalosti a dovednosti, které ve škole
získávám, jsou pro život důležité
učitelé mě vedou k tomu, abych se uměl/a
samostatně učit
ve výuce často pracujeme ve dvojicích
nebo ve skupinách
učím se samostatně vyhledávat a
zpracovávat informace
učitelé nabízejí výukové materiály na
internetu, diskutují na internetu apod.
ve výuce se využívají i praktické činnosti
(pokusy, práce s pomůckami a programy,
s texty atd.)
ve výuce jsou i projekty, které propojují
více předmětů

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

učitelé mne dovedou dobře motivovat k co
nejlepšímu výkonu
učitelé se zajímají a podporují moje zájmy
a koníčky
v hodinách mám možnost diskutovat
často něčemu nerozumím a učím se jen
nazpaměť
učitelé přistupují k žákům podle jejich
schopností a rychlosti

VÝUKA: Jsou na naší škole velké rozdíly:
rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

v kvalitě výuky jednotlivých
předmětů?
v náročnosti výuky jednotlivých
předmětů?
v přístupu jednotlivých učitelů?

VÝUKA: Pokud máš zájem, můžeš se zde se podrobněji vyjádřit k:
úrovni výuky obecně výuce jednotlivých předmětů jednotlivým vyučujícím
HODNOCENÍ: Co podle Tebe platí o hodnocení školních výsledků?
rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

hodnocení a známkování je spravedlivé
pravidla pro hodnocení jsou jasná a
srozumitelná
učitelé oceňují úspěchy žáků
škola oceňuje aktivitu žáků
učitelé hodnotí výsledky tak, že je jasné,
co mohu udělat, abych se zlepšil/a
mám dostatečný přehled o svých
známkách

NÁROČNOST: Jak náročné jsou pro Tebe požadavky školy?
příliš
nízké

spíše
nízké

přiměřené

spíše
vysoké

příliš
vysoké

nedovedu
posoudit

nároky učitelů při
vyučování
domácí úkoly a učení
doma
požadavky na znalosti
nároky tréninku

NÁROČNOST:
ne, hodnocení bývá
příliš přísné

2z6

ano

ne, hodnocení bývá
málo náročné

nedovedu
posoudit

Odpovídají Tvé výsledky
tomu, jak se snažíš?

NÁROČNOST: Co je pro Tebe největší překážkou, abys mohl/a mít lepší výsledky?
rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

1–2
hodiny

více než 2
hodiny

učení mě nebaví, nedovedu se donutit
škola je příliš těžká
nerozumím učivu
když se učím doma, spousta věcí mě
ruší
nemám na školu dost času (příliš
mnoho jiných aktivit)
některý z učitelů mě nemá rád
necítím se dobře mezi spolužáky
často ve škole chybím (bývám
nemocný, hraji zápasy apod.)
nic z uvedeného, mám dobré
výsledky

NÁROČNOST:
méně než 1
hodinu
Jak dlouho se obvykle denně doma připravuješ
do školy?

ATMOSFÉRA NA ŠKOLE: Nakolik podle Tebe platí, že...
rozhodně
ano
ve škole se cítím dobře
žáci se k sobě chovají kamarádsky
jsem rád/a, že navštěvuji právě tuto školu
ve škole mám kamarády
ve škole se cítím bezpečně
ve třídě mezi spolužáky se cítím dobře
některých lidí ve škole se bojím
pokud je to potřeba, se spolužáky si
dokážeme pomáhat
svým učitelům mohu důvěřovat
naši učitelé mají k žákům dobrý vztah
třídní učitel se o nás opravdu zajímá
své učitele mohu respektovat
moji spolužáci mají k učitelům dobrý
vztah
vadí mi konflikty s některými ze
spolužáků (zesměšňování, hádky)
vadí mi přístup některého z učitelů
(zesměšňování, ponižování, nepřiměřené
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spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

nároky)
nemusím se ve škole bát projevit svůj
názor
škola se dobře stará o žáky, kteří mají
nějaký problém s učením

PRAVIDLA, PROBLÉMY: Nakolik podle Tebe platí, že...
rozhodně
ano

spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

chápu pravidla, daná školním řádem
škola řeší problémy v chování žáků
spravedlivě
škola správně řeší problémy s docházkou
kdyby se mi dělo nějaké bezpráví, věděl/a
bych, na koho se ve škole mohu s důvěrou
obrátit
kdybych si ve škole na něco stěžoval/a,
mohlo by mi to způsobit ještě větší potíže
ve škole máme možnost se vyjádřit k
problémům, se kterým se setkáváme
(schránka důvěry, v anketách apod.)
všichni moji učitelé přistupují k žákům
spravedlivě
kdybych měl/a problémy s učením, moji
učitelé nebo výchovný poradce mi pomohou
kdybych měl/a nějaký jiný problém, moji
učitelé nebo výchovný poradce mi pomohou

PRAVIDLA, PROBLÉMY: Přál/a by sis, aby se něco změnilo:
rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit
na vztazích v naší třídě
na jednání učitelů s žáky
na atmosféře ve škole
Pokud ano, co by to mělo být?

ZÁZEMÍ ŠKOLY: Co podle Tebe platí o naší škole?
rozhodně
ano
prostředí naší školy se mi líbí
vyhovuje mi rozvrh hodin
výuka se zbytečně protahuje, protože
máme moc volných hodin
ve škole je všude čisto a uklizeno
jídla ve školní jídelně mi chutnají
máme dost pohybu
učitelé používají ve výuce dost
zajímavých pomůcek
můžeme se zapojit do výzdoby školy
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spíše
ano

spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

v lavici se mi sedí dobře a pohodlně
ve škole je příjemné a pohodlné místo,
kde můžeme trávit volné hodiny
máme možnost sami si upravit prostory
třídy, školního klubu apod.

DALŠÍ AKTIVITY: Jak jsi spokojena s dalšími možnostmi, které škola nabízí? Vyznač také,
kterých aktivit se skutečně účastníš (nebo ses někdy zúčastnil/a).
rozhodně
ano

spíše spíše rozhodně
ano
ne
ne

nedovedu
posoudit

účastním
se
ano

volitelné předměty
kroužky
školní klub
školní družina
školní výlety
exkurze a kulturní akce
sportovní kurzy
dramatické kurzy
výtvarné kurzy
environmentální kurzy
poznávací pobyty
zahraniční studijní pobyty,
výměnné pobyty
zkušenosti z dalších akcí školy
jsou pro mě užitečné i v výuce
máme možnost organizovat si
vlastní aktivity (např.
prostřednictvím studentské rady)
máme možnost vlivu na chod
školy (např. prostřednictvím
studentské rady)
mám možnost zapojit se do
vydávání školního časopisu,
přispívat do internetových stránek
školy apod.
mám možnost diskutovat se
svými učiteli na internetových
stránkách školy, na facebooku
apod.

AKTIVITA, ZAPOJENÍ: Platí o Tobě, že...
rozhodně
ano

spíše
ano

do školy se většinou snažím dobře
připravit
při přípravě do školy si pomáháme
se spolužáky
znám školní řád
navštěvuji některý z kroužků,
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spíše
ne

rozhodně
ne

nedovedu
posoudit

ne

které škola nabízí
chodím do školního klubu
účastním se soutěží apod.
rodiče mě podporují při přípravě do
školy
rodiče se zajímají o to, co se ve
škole děje
už se mi stalo, že jsem byl/a za
školou
snažím se být ve škole aktivní

AKTIVITA, ZAPOJENÍ:
Co na naší škole nejvíce oceňuješ? Co by sis na naší škole naopak přál/a změnit?
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