Příloha č 4
Dotazník pro žáky, vyhodnocení
Sestavila a vyhodnotila ředitelka školy (společně s dalšími učiteli)

Dotazník pro děti – vyplnilo 62 dětí
A/ Chodíš do školy rád(a) ?
určitě ano 47
spíše ano 11
tak napůl 4
Téměř všichni žáci chodí do této školy rádi, u 4 dětí se objevilo tak napůl, což může značit
jejich učební či vztahové problémy ve třídě, či negativní vztah k některým školním
povinnostem.
B/ Kolik je ve třídě dětí, se kterými si rád(a) povídáš?
všichni
11
skoro všichni 36
tak půlka
11
skoro nikdo 4
Většina dětí si ve svém školním prostředí našlo kamarády a rozumí si s nimi. Jen malá část,
tedy 4 děti, mají problém navázat kontakty, což může být u dětí, které jsou spíše samotáři
nebo u dětí, které jsou problémové svým chováním k ostatním.
C/ Chtěl(a) bys sedět v lavici s někým jiným ?
Ano 14
Ne 48
Děti si většinou vybírají svého spolusedícího samy, k přesazování občas dochází ,většině dětí
však nevadí, protože ve třídě mají více kamarádů než jednoho.
D/ Smíš se poradit se sousedem (sousedkou), když se paní učitelka třídy na něco ptá?
nikdy
zřídka
občas
často
pořád

7
1
19
12
23

Otázka je položena dosti nešťastně, protože při kladení otázek chce učitel znát, zda všechny
děti dané látce rozumí, a proto je jednotlivě vyvolává, aby toto zjistil, a ne vždy si přeje, aby
mu soused otázku zodpověděl. Jiná je situace při skupinové práci, kde je spolupráce velmi
vítaná.
(Objasněno v rozhovorech se žáky)

E/ Pomohou ti ostatní děti, když na otázku paní učitelky odpovíš špatně, nebo když něco
nevíš?
nikdy
zřídka
občas
často
pořád

3
7
20
17
15

Děti velice rádi pomáhají ostatním, pokud někdo neví odpověď, snaží se mu pomoci.
F/ Líbí se ti, jak je škola vybavena? ( encyklopedie, hry, PC, knihy...)
tak napůl
spíše ano
určitě ano

6
3
53

Většina žáků je spokojena s vybavením školy. Představy žáků se však někdy liší od reálných
možností , a proto se mohou u některých žáků objevit nereálné požadavky i to, že nemají
srovnání s jinými školami.
G/ Cítíš se ve škole bezpečně?
tak napůl
2
spíše ano
9
určitě ano 51
Pro většinu žáků je školní prostředí bezpečné. Vědí, že pokud se obrátí se svými problémy
na zaměstnance školy, že se je snažíme společně vyřešit.
H/ Jsi spokojen s nabídkou kroužků?
Ano 59
Ne
3
Ve škole jsou zavedeny kroužky podle zájmu dětí, a tak většina z nich si kroužek dle svého
zájmu vybrala.
Otázky v dotazníku byly použity, doplněny a objasněny i v rozhovorech s dětmi.

