
 Vyhodnocení dotazníku pro žáky - březen 2022 

 Žáci měli možnost hodnotit učitele jednotlivých předmětů, technické vybavení, 
 prostředí a klima školy. 

 V první části hodnotili učitele (předmět) známkou 1 - 5 jako ve škole. 
 V případě hodnocení 1 a 2 mohli dále upřesnit výběrem z několika odpovědí, z jakého důvodu jsou 
 spokojeni. 
 V případě hodnocení 4 a 5 mohli dále upřesnit výběrem z několika odpovědí, z jakého důvodu jsou 
 nespokojeni. 

 V druhé části hodnotili škálou 1 - 5 (1 souhlasím, 5 nesouhlasím) technické vybavení, prostředí a klima 
 školy. 

 Ve třetí nepovinné části mohli vybrat z několika možností. Nemuseli označit žádnou odpověď, nebo 
 mohli označit libovolný počet odpovědí. 

 Dotazník vyplnilo celkem 184 žáků školy. 









































Technické vybavení, prostředí a klima školy.

Vybavení školy je dobré a umožňuje mi pracovat s moderními

technologiemi.

184 odpovědí

Při hodinách používáme hodně pomůcek a digitálních nástrojů.

184 odpovědí
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Jsem vždy dobře informován(a) o suplování, režimu školy a jeho změnách.

184 odpovědí

Za nedodržování školního řádu jsou výchovná opatření udělována

přiměřeně.

184 odpovědí

Jsem rád(a), že jsem si vybral(a) tuto školu.

184 odpovědí
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Účastním se nepovinných akcí školy.

184 odpovědí

Školu jsem si zvolil(a), protože je církevní.

184 odpovědí

Ve škole je dobré klima a mezilidské vztahy.

184 odpovědí
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Rodiče mají přehled o mých studijních výsledcích a zajímají se o mé

pokroky.

184 odpovědí

Učitelé mají pochopení pro mé problémy.

184 odpovědí

Učitelé nadržují některým spolužákům.

184 odpovědí
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Mám spolužáka, kterému se mohu svěřit

184 odpovědí

Snažím se podávat co nejlepší výkony.

184 odpovědí

Následující otázky jsou nepovinné. Nemusíte označit žádnou odpověď, nebo

můžete označit libovolný počet odpovědí.
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Nejvíce jsem spokojen(a) s výukou těchto předmětů.
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Nejvíce jsem nespokojen(a) s výukou těchto předmětů.

146 odpovědí

Byl(a) jsem svědkem šikany.
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Byl(a) jsem obětí šikany.
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Byl(a) jsem původcem šikany.

3 odpovědi

Slyšel(a) jsem o šikaně na naší škole.
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