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HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ŽIAKA 

 

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. Ak sa 
v dotazníku nachádza výrok, ktorý vám nie je jasný, obráťte sa na učiteľa, ktorý vám dotazník 
rozdal. Veľmi pekne ďakujeme. 

TRIEDA: 

 

PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE 
P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Som spokojný s vybavením mojej triedy.      

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

     

3. Hodiny telesnej výchovy prebiehajú v 
telocvični, v športovej hale alebo na 
športovom ihrisku, ktoré má škola k 
dispozícii. 

     

4. Toalety v škole sú čisté a voňavé.      

5. Priestory školy sú čisté a voňavé.      

6. Páčia sa mi priestory našej školy.      

7. V škole sú  miesta, kam môžu žiaci chodiť 
a zaujímavé veci, ktoré môžeme robiť 
mimo vyučovania. 

     

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Učebnice,  ktoré som dostal/a na začiatku 
školského roka využívam. 

     

2. Učiteľ využíva na hodinách didaktickú 
techniku a učebné pomôcky. 

     

3. Didaktická technika mi pomáha pri 
nadobúdaní nových poznatkov. 
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4. Hodiny, počas ktorých využívame 
powerpointové prezentácie, interaktívne 
cvičenia,  pracovné listy, pracovné zošity 
a učebné texty spracované učiteľmi, sú 
zaujímavé. 

     

P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

5. Učiteľ vie pracovať s didaktickou 
technikou a učebnými pomôckami. 

     

6. Ak je hodina v odbornej učebni, učiteľ 
využíva didaktickú techniku, ktorá je 
k dispozícii. 

     

 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 

P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Bol som oboznámený/a so školským 
poriadkom na začiatku školského roka 
triednym učiteľom. 

     

2. Školský poriadok máme v triede a môžem 
do neho kedykoľvek nahliadnuť. 

     

3. V školskom poriadku sú stanovené moje 
práva a povinnosti. 

     

4. V škole sa cítim bezpečne a šťastne.      

5. Žiaci v škole sa správajú dobre.      

6. Starší žiaci pomáhajú mladším.      

7. Škola reaguje rýchlo a efektívne na 
prípady šikany. 

     

8. V škole je dospelá osoba, s ktorou sa 
môžem porozprávať, ak mám osobný 
problém. 

     

9. Mám pocit, že škola počúva, čo jej chcem 
povedať. 

     

 

UČENIE SA ŽIAKOV 

P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Na hodiny sa pripravujem priebežne.      
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2. Domáce úlohy si robím doma sám.      

3. Je pre mňa jednoduché pochopiť novú 
látku. 

     

4. Na hodinách sa hlásim, som aktívny 
a vyjadrujem svoj postoj. 

     

5. Viem ohodnotiť svoj vlastný výkon 
a odpoveď na hodine. 

     

6. Často sa učím naspamäť nové učivo, bez 
toho, aby som mu rozumel. 

     

7. Som spokojný/á s rozvrhom hodín.      

8. Na písomkách často opisujem.      

 

VYUČOVANIE UČITEĽOM 

P.Č. VÝROK Všetky 
hodiny 

Skoro 
všetky 

Väčšina 
hodín 

Niektoré 
hodiny 

Veľmi 
málo 
hodín 

Žiadne 
hodiny 

1. Učiteľ  na začiatku hodiny jasne formuluje cieľ 
hodiny 

      

2. Učiteľ na konci hodiny overuje, či cieľ hodiny 
bol dosiahnutý 

      

3. Hodiny sú zaujímavé a často zábavné.       

4. Teším sa na hodiny.       

5. Na hodinách sa naučím niečo nové.       

6. Učiteľ odo  mňa vždy očakáva, aby som 
pracoval/a ako najlepšie dokážem. 

      

7. Učiteľ ma povzbudzuje, aby som kládol/a 
otázky a prejavil/a zvedavosť. 

      

8. Nemám problém opýtať sa učiteľa, ak 
potrebujem pomoc. 

      

9. Učiteľ ma povzbudzuje, aby som robil/a veci 
samostatne a verí  mi. 

      

10. Učiteľ na mňa často kričí.       

11. Učiteľ využíva zastupovanú hodinu efektívne 
a v súlade s rozvrhom. 

      

12. Učiteľ hodnotí žiaka objektívne/ spravodlivo.       
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13. Učiteľ pomenuje moje slabé stránky a vysvetlí , 
ako mám na nich popracovať. 

      

14. Učiteľ preveruje získané vedomosti  priebežne, 
t.j: kontroluje domáce úlohy, skúša novú látku. 

      

15. Učiteľ často dáva neohlásené písomky.       

16. Učiteľ stanoví výslednú známku žiaka na 
vysvedčení podľa priemeru jeho známok.  

      

17. Učiteľ vysvetľuje zrozumiteľne a jasne novú 
látku. 

      

18. Učiteľ efektívne využíva čas na upevnenie 
a precvičovanie učiva. 

      

19. Učiteľ vedie žiakov k využívaniu prostriedkov 
IKT. 

      

20. Učiteľ jasne zadefinuje, čo sa mám naučiť 
a z čoho budem skúšaný 

      

21. Učiteľ je ochotný vysvetliť učivo viackrát pokiaľ 
sme ho nepochopili. 

      

22. Učiteľ si všíma poriadok a čistotu v triede počas 
svojej hodiny. 

      

 

KLÍMA A KULTÚRA ŠKOLY 

P.
Č. 

VÝROK Veľmi 
súhlasím 

Súhlasím Neviem 
posúdiť 

Nesúhlasím Veľmi 
nesúhlasím 

1. Škola zapája študentov do projektov.      

2. Škola organizuje aktivity spoločenského, 
kultúrneho, športového a tvorivého 
charakteru. Napr: návšteva divadla, 
besedy, Noc škriatkov, Halloween, Týždeň 
jazykov. 

     

3. Škola zapája žiakov do rôznych súťaží 
a olympiád. 

     

4. Do školy chodím rád/a.      

5.  V škole mám pocit bezpečia.      

6. V škole sú otvorené zaujímavé záujmové 
krúžky mimo vyučovania. 

     

7. Som rád/a, že navštevujem túto 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. Ktorá je vaša najobľúbenejšia hodina a prečo? 

-  

4.  Vaše návrhy, nápady a poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


