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HODNOTENIE SPOKOJNOSTI RODIČA 

V súčasnosti sa zaoberáme sebahodnotením a veľmi by sme privítali vaše názory na našu školu. 

Prečítajte si uvedené tvrdenia a vyznačte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje váš názor. V dotazníku 

hodnotíte stupeň kvality (1 – najlepšie, 5 – najhoršie), uvedený výrok (veľmi súhlasím – veľmi 

nesúhlasím), výber (áno-nie) a záverečná časť je venovaná vaším návrhom a nápadom. Veľmi pekne 

ďakujeme. 

TRIEDA: 

 

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE STUPEŇ  KVALITY 

P.Č.  1 2 3 4 5 

1. Vybavenie a čistota triedy      

2. Vybavenie odborných učební a laboratórií (interaktívna tabuľa, 
dataprojektor, počítače...) 

     

3. Vybavenie priestorov na TV (telocvičňa, športová hala, športové ihriská)      

4. Toalety na škole sú čisté a voňavé      

5. Priestory školy sú čisté a voňavé      

6. Priestory školy sa zveľaďujú      

7. Aktualizácia a informácie na nástenných tabuliach školy      

8. Aktualizácia a informácie na internetovej stránke školy      

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA STUPEŇ  KVALITY 

P.Č.  1 2 3 4 5 

1. Žiak pozná svoje práva a povinnosti      

2. Žiak sa cíti v škole bezpečne a dobre      

3. Škola reaguje rýchlo a efektívne na prípady šikany      

4. Škola zabezpečuje dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci      

KLÍMA A KULTÚRA ŠKOLY STUPEŇ  KVALITY 

P.Č.  1 2 3 4 5 

1. Aktivity spoločenského, kultúrneho a tvorivého charakteru 
Napr: návšteva divadla, besedy, Noc škriatkov, Halloween, Týždeň jazykov, 
Projektové dni, návšteva kultúrnych, historických a prírodných pamiatok 

     

2. Aktivity športového charakteru 
Napr: Lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, branné, kurz ochrany života a zdravia 

     

3. Súťaže a olympiády, ktoré organizuje škola v spolupráci s CVČ, Červeným 
krížom, RÚVZ. 

     

4. Charitatívne zbierky, prostredníctvom ktorých škola pomáha, napr. Biela 
pastelka, Deň narcisov, Červené stužky 
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4. Má žiak možnosť realizovať vlastné mimoškolské aktivity v rámci záujmových 
krúžkov, ktoré prebiehajú v škole? 

áno nie 

5. Škola sa umiestnila v rámci všetkých gymnázií na Slovensku na 7. mieste 
v rebríčku výkonnosti. Cíti vaše dieťa hrdosť, že je žiakom tejto školy? 

áno nie 

PRÁCA UČITEĽOV STUPEŇ  KVALITY 

P.Č.  1 2 3 4 5 

1. Komunikácia s triednym učiteľom.      

2. Systém kontroly a hodnotenia žiakov učiteľmi      

3. Príprava žiakov na maturitné skúšky      

4. Príprava žiakov na prijímacie skúšky      

5. Príprava žiakov na súťaže a olympiády      

6. Vytváranie pozitívnej klímy na hodinách vo vzťahu učiteľ - žiak      

 

ROZVOJ ŠTUDENTA  STUPEŇ  KVALITY 

P.Č.  1 2 3 4 5 

1. Rozvoj osobnosti      

2. Rozvoj vedomostí      

3. Rozvoj myslenia      

4. Rozvoj komunikačných schopností      

5. Rozvoj správania      

6. Rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne      

KOMUNIKÁCIA S RODIČMI 

P.Č. VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Pri návšteve školy máte pocit, že ste 
vítaní. 

     

2. Škola vám vysvetlí, ako môžete vášmu 
dieťaťu pomôcť doma. 

     

3. Škola Vám jasne vysvetlí, ako si vaše 
dieťa počína/ ako sa mu darí. 

     

4. Rodičia dostávajú dostatok informácií  
o stratégii a koncepcii školy. 

     

5.  Rodičia dostávajú dostatočné 
informácie o výletoch, voľných dňoch, 
koncertoch a pod. 

     

6. Škola považuje rodičov za partnerov vo 
vzdelávaní ich detí. 

     

7. Nemáte problém obrátiť sa na školu 
s otázkami alebo problémami. 
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8. Vaše problémy/obavy sa riešia rýchlo 
a efektívne. 

     

9. Využijete príležitosť škole zablahoželať 
alebo poďakovať sa, keď je to vhodné 

     

10. Máte dosť príležitostí, aby ste sa zapojili 
do života školy? 

     

11. Poskytuje vám škola dostatok informácií 
na rodičovských združeniach? 

     

12.  Ste informovaní o študijných výsledkoch 
vášho dieťaťa na stránke školy alebo 
prostredníctvom výpisov známok? 

     

 

VAŠE NÁVRHY, NÁPADY, POSTREHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


