
 
 

 

Příloha IX Rozšiřující dotazníky pro žáky SOŠ včetně vyhodnocení v roce 2007 

Co se mi ve škole líbí 
            

1. Když mám šanci vyjádřit svůj vlastní názor     66%  

2. Jsem-li pochválen za dobře vykonanou práci    41% 

3. Když se mohu zeptat na cokoliv, aniž bych se cítil hloupě   61% 

4. Když se mnou učitelé hovoří slušně      56% 

5. Učitelé, kteří mi jasně řeknou, co jsem udělal špatně  
       a nečekají, až na to přijdu sám       39% 

6. Když se mnou učitelé hovoří bez sarkasmu a škodolibosti   48% 

7. Učitelé, kteří mně dovedou potrestat sami a nežalují třídnímu, rodičům. 40% 

8. Učitelé, kteří dovedou usadit žáky, kteří chtějí ovládnout hodinu  29% 

9. Když mohu větší část hodiny spíš mluvit než psát    24% 

10. Jsem-li pochválen za práci vykonanou včas     5%  

11. Je-li mi sdělen důvod, proč mám být pořádný     3%  

12. Ještě se mi líbí:  

  přístup některých učitelů, jejich trpělivost, upřímnost 
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Co se mi ve škole nelíbí 
 
                 

1. Práce, která je předkládána nudným způsobem, o kterou nemám zájem 74%  

2. Když mám pocit, že pro mne nemá probírané učivo žádný význam 48%  

3. Ačkoliv se snažím, nejsem pro učitele nikdy dost dobrý   38% 

4. Když mám pocit, že mě učitel spíš neučí, než učí    35%  

5. Spolužáci, kteří se při vyučování flákají a ruší mě v práci   26% 

6. Když cítím, že mi učitelé nedůvěřují      23%  

7. Učitelé, kteří mají poznámky o mé rodině     29%  

8. Když mám pocit, že nemám žádný důvod, abych chodil do školy  27% 

9. Učitelé, kteří mě hubují před třídou      19% 

10. Když se cítím ve škole spíš jako cizinec než vítaná osoba   24% 

11. Když na mně každý učitel chce něco jiného     39%  

12. Když trvá dlouho, než se třída na začátku hodiny usadí a dá se do práce  15% 

13. Když nemám ve třídě za nic zodpovědnost       0% 

14. Ještě se mi nelíbí:  

  neobjektivní hodnocení, zesměšňování učitelem, pozdní příchody učitelů do 

hodin 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  


