
                                                                                                                       Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – 

                                                                                                                       Pavol Jozef Šafárik, Rožňava 

                                                                                                                       Hodnotenie spokojnosti zamestnanca 
 
 
 

F92/2014, Vydanie 1[Zadajte text] 
 

 

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCA 

 

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

Prečítajte si uvedené tvrdenia/otázky a vyznačte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje váš názor.        

Veľmi pekne ďakujeme. 

PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE 
P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Odborné učebne a laboratória sú 
vybavené didaktickou technikou a 
materiálnym zabezpečením. 

     

2. Toalety v škole sú čisté a voňavé.      

3. Priestory školy sú čisté a voňavé.      

4. Páčia sa mi priestory našej školy.      

5. Priestory školy sa neustále zveľaďujú.      

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
P.
Č. 

VÝROK/OTÁZKA Vždy Často Niekedy Zriedka Nikdy 

1. Ako často využívate didaktickú techniku a 
materiálne pomôcky v odborných 
učebniach, v triedach vybavených 
didaktickou technikou a v laboratóriách? 

     

2. Didaktická technika mi pomáha vo 
vyučovacom procese. 

     

3. Využívam powerpointové prezentácie, 
interaktívne cvičenia,  pracovné listy, 
pracovné zošity a učebné texty, ktoré 
som spracoval/a . 

     

4. Ako hodnotíte materiálno-technické 
zabezpečenie školy 

výborné chválitebné dobré dostatočné nedostatočné 

 

UČENIE SA ŽIAKOV 
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P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Žiaci prichádzajú zo základných škôl 
primerane pripravení. 

     

2. Žiaci radi kladú otázky na hodinách.      

3. Žiaci vedia ohodnotiť svoj vlastný výkon 
a odpoveď na hodine. 

     

P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

4. Žiaci sa vedia sústrediť na hodinách.      

5. Žiaci vedia ľahko pochopiť nové učivo.      

6. Máme múdrych žiakov.      

7. Žiaci sa radi učia.      

8. Žiaci s ochotou pomôžu učiteľovi.      

 

VYUČOVANIE UČITEĽOM 

P.Č. VÝROK Vždy Často Niekedy Zriedka Nikdy 

1. Dôsledne sa pripravujem a mám po ruke všetky potrebné 
pomôcky a zdroje informácií pred začiatkom hodiny. 

     

2. Moje hodiny sú systematicky plánované a nadväzujú na 
predošlé hodiny a skúsenosti žiakov. 

     

3. Spôsob, akým spájam žiakov do skupín je vhodný pre 
danú hodinu a/alebo riešenú úlohu. 

     

4. Zabezpečujem si pozornosť žiakov hneď od začiatku 
hodiny. 

     

5.  Na začiatku hodiny žiakom jasne vysvetlím ciele hodiny.      

6. Moje vysvetľovanie je jasné a cielené.      

7. Vhodne rozlišujem vek a schopnosti žiakov.      

8. Pred koncom hodiny je všetkým žiakom jasné, čo od nich 
očakávam. 

     

9. Snažím sa dosiahnuť vhodnú rovnováhu medzi mojím 
rozprávaním/ vysvetľovaním a samostatnou prácou žiaka. 

     

10. Vítam príležitosti, kde sa dajú využiť skúsenosti a nápady 
žiakov. 

     

11. Využívam rôzne vyučovacie stratégie / metódy vrátane 
otvorených otázok. 

     

12. Na hodinách rovnomerne zapájam všetkých žiakov 
a pozorne počúvam ich odpovede. 

     

13. Podporujem žiakov v tom, aby preberali zodpovednosť za      



                                                                                                                       Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – 

                                                                                                                       Pavol Jozef Šafárik, Rožňava 

                                                                                                                       Hodnotenie spokojnosti zamestnanca 
 
 
 

F92/2014, Vydanie 1[Zadajte text] 
 

vlastné učenie sa/ vzdelávanie. 

14. Na hodine sú žiaci disciplinovaní a pozorní.      

15. Žiakov pravidelne chválim za snahu a pokrok.      

16. Na hodine udržiavam vhodné tempo a efektívne 
využívam čas. 

     

17. Vhodne a primerane využívam dostupné zdroje 
informácií vrátane IKT. 

     

18. Prácu hodnotím a známkujem pravidelne spôsobom, 
ktorý motivuje a usmerňuje žiakov. 

     

19. Na konci hodiny spolu so žiakmi zhodnotím, čo sa naučili.      

20. Rád pracujem na svojom osobnom rozvoji a ďalšom 
vzdelávaní. 

     

 

KLÍMA A KULTÚRA ŠKOLY 

P.Č. VÝROK/OTÁZKA Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Je prospešné, že škola organizuje 
aktivity spoločenského, kultúrneho, 
športového a tvorivého charakteru. 
Napr: návšteva divadla, besedy, Noc 
škriatkov, Týždeň jazykov, Týždeň vedy 
a techniky. 

     

2. Škola zapája žiakov do rôznych súťaží 
a olympiád. 

     

3. Stretnutia zamestnancov s vedením – 
porady – vnímam ako veľmi prospešné 

     

4. Rád/a sa zúčastňujem mimopracovných 
aktivít, ktoré organizuje vedenie. 

     

5.  V učiteľskom zbore sú korektné vzťahy.      

6. Vedenie má korektný vzťah k svojim 
zamestnancom. 

     

7. Viem, že keď mám problém, môžem sa 
obrátiť na pomoc kolegom. 

     

8. Viem, že keď mám problém, môžem sa 
obrátiť na pomoc vedenia. 

     

9. Som rád/a, že pracujem na tejto škole.       

10. Ak by sa vyskytla pracovná príležitosť, 
rád by som pracoval/a na inej škole. 

     

11. Myslíte si, že uplatnenie ISO 9001 
prináša pozitíva pre našu školu? 
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OTVORENÉ OTÁZKY 

1. Čo je najlepšie na vašej škole? 

 

2. Ak by si mohol zlepšiť niečo na svojej škole, čo by to bolo? 

 

3.  Vaše návrhy, nápady a poznámky 

 

 

 

 

 


