
Vyhodnotenie  dotazníka na hodnotenie kvality školy žiakmi 

v  šk.r. 2014/2015        a       v  šk.r. 2018/2019 

440 rozdaných /301 odovzdaných dotazníkov     a    419 rozdaných /201 odovzdaných dotazníkov 

školský rok 2014/2015 a 2018/2019 

V školskom roku 2018/2019 sme požiadali žiakov o vyplnenie dotazníka. Našim 

zámerom bolo zistiť názory žiakov na kvalitu školy a ako sa v škole cítia. Jeho výsledky chceme 

využiť na skvalitnenie práce. Z dôvodu zabezpečenia čo najväčšej objektivity názorov a 

vyjadrení žiakov bol dotazník anonymný.  

Podrobný  prehľad výsledkov – názorov žiakov na kvalitu školy je zverejnený v 

dotazníku. Pre porovnanie uvádzame aj prehľad výsledkov z dotazníkov v školskom roku 

2014/ 2015.  Žiaci označovali pri jednej odpovedi len jednu možnosť výberu,  alebo mali vo 

voľných otázkach možnosť  vyjadriť svoj názor aj na to, čo sa im v škole páči alebo nepáči a čo 

odporúčajú zlepšiť, s vyučovaním ktorých predmetov sú spokojní alebo nespokojní. 

Ceníme si, že niektorí žiaci využili túto možnosť. Otázkam, v ktorých sa vyskytli nesúhlasné 

názory žiakov budeme venovať náležitú pozornosť a hľadať východiská k zlepšeniu daného 

stavu. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom za prejavenie svojich názorov a postojov k 

škole. 

1.V škole sa cítim dobre 

 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    56%                                                        55% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 37%                                                       34% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                                4%                                                         7% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -     0%                                                         3% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –         3%                                                          2% 

 

 

                                             2014/2015                                                                2018/2019 
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2.Som rád/rada, že chodím do tejto školy 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     56%                                                     49% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  37%                                                     29% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                               4%                                                      11% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -     0%                                                      6% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –         3%                                                     6% 

 

                                                2014/2015                                                           2018/2019 

 

 

3.Na našej škole som sa už stretol/stretla s drogami 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -      5%                                                         5% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -   3%                                                         5% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              13%                                                      13% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –  6%                                                         6% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      71%                                                      71% 

                                                       2014/2015                                                         2018/2019 
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4.Škola sa dostatočne venuje protidrogovej prevencii 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    48%                                                 39% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  17%                                               27% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              15%                                               17% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –   4%                                                7% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       9%                                                 9% 

                                                2014/2015                                                           2018/2019 

 

 

 

5.Na škole sa vyskytuje šikanovanie ( ponižovanie alebo fyzické násilie ) žiakov spolužiakmi 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     15%                                                     11% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 22%                                                     20% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             22%                                                      21% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 14%                                                     21% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      28%                                                     26% 

                                                    2014/2015                                                          2018/2019 
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6.Škola kladie na mňa veľké požiadavky 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     5%                                                    8% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 10%                                                 13% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              24%                                                 25% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –  27%                                                 31% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       34%                                                 23% 

                                                      2014/2015                                                        2018/2019 

 

 

7.Domácej príprave na vyučovanie venujem veľmi veľa času 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     27%                                                    18% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 37%                                                    35% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              10%                                                     8% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –  16%                                                     24% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       7%                                                       15% 

 

                                                 2014/2015                                                                2018/2019 
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8.Stal/a som sa terčom šikanovania zo strany spolužiakov 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     3%                                                    5% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 4%                                                    7% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             12%                                                  8% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 10%                                                  8% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      71%                                                 74% 

 

                                                      2014/2015                                                          2018/2019 

 

 

9.Budova školy sa mi páči 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    72%                                                     52% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 21%                                                   34% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                               3%                                                     5% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –   1%                                                     4% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        2%                                                     6% 

                                                2014/2015                                                                2018/2019 
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10.Páčia sa mi učebne školy 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    56%                                                 32% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 31%                                                43% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             6%                                                   12% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 4%                                                    9% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      3%                                                    6% 

                                                  2014/2015                                                             2018/2019 

 

 

11.Škola je dobre vybavená výpočtovou technikou 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -      43%                                                   32% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -   34%                                                   34% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                                14%                                                  14% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -      7%                                                    12% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –         3%                                                     8% 

 

                                                     2014/2015                                                          2018/2019 
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12.Na vyučovaní dostatočne využívame učebné pomôcky 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     56%                                                        45% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  30%                                                       38% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                               5%                                                        9% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -    0%                                                        6% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       9%                                                          2% 

                                                   2014/2015                                                              2018/2019 

 

 

13.Medzi žiakmi na škole sú dobré vzťahy 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     31%                                                      22% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 32%                                                     36% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              20%                                                     27% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –  13%                                                     9% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        4%                                                      6% 

 

                                                     2014/2015                                                            2018/2019 
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14.Som spokojný/á s ponukou mimovyučovacích aktivít školy ( záujmové krúžky, nepovinné predmety, kurzy 

a pod. ) 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     66%                                                    47% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -   21%                                                   22% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                               5%                                                     16% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -    2%                                                      6% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        1%                                                      3% 

                                                    2014/2015                                                          2018/2019 

 

 

15. Na škole mám veľa dobrých priateľov/priateliek 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     72%                                                       64% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -   23%                                                     24% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                                2%                                                       4% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -     3%                                                      4% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –          1%                                                     4% 

 

                                                    2014/2015                                                        2018/2019 
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16.Často sa hádam so spolužiakmi 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -       8%                                                         8% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -   19%                                                       12% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                               11%                                                       21% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -    24%                                                       23% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        37%                                                       32% 

                                                      2014/2015                                                         2018/2019 

 

 

17.Chcel/-a by som chodiť do inej triedy 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -      3%                                                           8% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím –  3%                                                            5% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              5%                                                            9% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -  8%                                                            10% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –     80%                                                           70% 

 

                                                     2014/2015                                                           2018/2019 
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18.Chcela/-a by som chodiť do inej školy 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -       3%                                                    9% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -     2%                                                  5% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                                6%                                                   8% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -    11%                                                  17% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        77%                                                  62% 

                                               2014/2015                                                                 2018/2019 

 

 

19.Vedenie školy / triedny učiteľ pravidelne zisťuje názory žiakov na to, či sa nám vyučovacia hodiny páčia 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    38%                                                        33% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  20%                                                       34% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             20%                                                        15% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 13%                                                         8% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      11%                                                         9% 
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20.Mám rada/rád učiteľov, ktorí ma vyučujú 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    59%                                                      45% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  29%                                                     34% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              6%                                                       14% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -   3%                                                        6% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       2%                                                         3% 

                                                  2014/2015                                                            2018/2019 

 

 

21.Mám pocit, že učitelia, ktorí vyučujú v našej triede, ma majú radi 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     38%                                                        25% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  31%                                                        35% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              23%                                                        24% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –  4%                                                           9% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       4%                                                           5% 
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22.Na škole vyučujú výborný učitelia 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     49%                                                     37% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  36%                                                     30% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              9%                                                       20% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -   4%                                                       9% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        1%                                                      5% 

                                                   2014/2015                                                          2018/2019 

 

 

23.Správanie niektorých učiteľov školy k žiakom sa mi nepáči 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     15%                                                       20% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 21%                                                       27% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             23%                                                       19% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 13%                                                       14% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      26%                                                       20% 
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24.Bojím sa spýtať učiteľa, keď niečomu nerozumiem 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -      13%                                                        10% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím –  18%                                                        14% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                               8%                                                           11% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –   18%                                                         24% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        43%                                                         41% 

                                                 2014/2015                                                               2018/2019 

 

 

25.Učitelia chcú, aby sme učivu rozumeli, a nie iba sme sa učili učivo naspamäť 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -       66%                                                     55% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím –   15%                                                      26%  

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                                11%                                                      11% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -     5%                                                         5% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –         3%                                                          4% 

 

                                                  2014/2015                                                                2018/2019 
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26.Známkovanie žiakov na škole je spravodlivé 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    55%                                                      42% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  23%                                                     27% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              11%                                                     10% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –   5%                                                       10% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –        6%                                                       11% 

                                                   2014/2015                                                               2018/2019 

 

 

27.Učitelia vedú žiakov na vyučovacích hodinách k tomu, aby boli aktívni 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    62%                                                       47% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  24%                                                      32% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              12%                                                       9% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -     1%                                                      4% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –          2%                                                      2% 

 

                                                   2014/2015                                                             2018/2019 
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28. Na vyučovaní mávam strach alebo trému 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    16%                                                      8% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 20%                                                     16% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             11%                                                      12% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 20%                                                      21% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      33%                                                       42% 

                                                      2014/2015                                                             2018/2019 

 

 

29.Na vyučovaní sa často nudím 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -    16%                                                         20% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  24%                                                         16% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              15%                                                         15% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –  18%                                                         25% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       27%                                                         22% 

 

                                                     2014/2015                                                             2018/2019 
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30.Novému učivu často nerozumiem 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     21%                                                          13% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 23%                                                           26% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                             11%                                                            13% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím – 25%                                                             23% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –      21%                                                             26% 

                                                      2014/2015                                                            2018/2019 

 

 

31.Na škole sa učím spolupracovať s ostatnými spolužiakmi 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     60%                                                     43% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 28%                                                     35% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              7%                                                       11% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -   3%                                                       7% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –       2%                                                        4% 
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32.Učitelia sa snažia, aby vyučovanie bolo pre žiakov zaujímavé 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     57%                                                          48% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím -  27%                                                          29% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              10%                                                           13% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím –    4%                                                             6% 

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –         2%                                                              5% 

                                                    2014/2015                                                                2018/2019 

 

 

33.Viem, na ktorého učiteľa sa môžem v prípade problémov obrátiť s radou o pomoc 

+2 rozhodne ( určite ) s výrokom súhlasím -     59%                                                          59% 

+1 s výrokom viac súhlasím ako nesúhlasím – 22%                                                          22% 

0 neviem sa k tomu vyjadriť -                              14%                                                          11% 

-1 s výrokom viac nesúhlasím ako súhlasím -     2%                                                             3%  

-2 s výrokom vôbec ( určite ) nesúhlasím –         2%                                                             4% 

 

                                                   2014/2015                                                                2018/2019 
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34.Som veľmi spokojný/-á s vyučovaním týchto predmetov ( uveďte, prosím, aj prečo ) 

2014/2015 

Matematika, telesná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika, anglický jazyk, geografia, biológia, 

nemecký jazyk 

 

Niektorí odpovedali takto: 

Veľa sa naučíme, učitelia sú milí, dobrí, učia nás veci potrebné pre život, naučíme sa niečo nové, máme radi 

vyučovanie, lebo je tu fajn, pripravujú nás na stredné školy, používame pomôcky, interaktívnu tabuľu. Sme 

spokojní so všetkým, lebo je tu dobre. Učitelia chcú, aby sme boli múdri a mali viac vedomostí. Spravodlivo 

známkujú, dobre vysvetľujú, na vyučovaní sa nenudíme. Predmet nás zaujíma. Na telesnej výchove si vždy 

oddýchneme, radi cvičíme. Pani učiteľka nás slovenský jazyk učí na 100%. Učitelia vysvetlia učivo, ktorému 

nerozumiem veľmi dobre. Pracujeme na počítačoch. Dobré vysvetľovanie a veľmi zaujímavé hodiny 

matematiky, anglického jazyka, geografie, biológie, informatiky a nemeckého jazyka. 

 

Najčastejšie sa opakovala Matematika /cca 70ž/  

Telesná výchova a Telesná a športová výchova /cca 66 ž/ 

Slovenský jazyk a literatúra /cca 61 ž/  

Informatika /cca 34 ž/ 

Anglický jazyk /cca 31 ž/ 

Geografia /cca 27 ž/ 

Biológia /cca 20 ž./ 

Nemecký jazyk /cca 12ž/  

 

2018/2019 

Matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, telesná výchova a telesná a športová výchova, 

geografia, biológia, dejepis, chémia, informatika, hudobná výchova , etická výchova, fyzika, nemecký jazyk, 

náboženská výchova 

 

Niektorí odpovedali takto: 

Vyučovacie hodiny sú zaujímavé, učitelia sú dobrí, milí, vedia dobre vysvetliť učivo, môžeme sa na nich obrátiť, 
nie sú prísni  a máme zaujímavé predmety. Učiteľka anglického jazyka je dobrá, má dobrý prístup, je spravodlivá, 
má spravodlivé hodnotenie, vie vysvetliť a jej hodiny sú zaujímavé. Na hodine matematiky sa nám venujú 
a snažia sa naučiť čo najviac, sú milí, pomáhajú nám a dávajú nám dobrú prípravu na strednú školu. Hodina 
geografie ma zaujíma, učitelia dobre vysvetľujú a sú dobrí. Na hodine biológie a chémie sa nám pani venuje 
a snaží sa naučiť čo najviac. Je to dobrá pani učiteľka. Máme super učiteľku slovenského jazyka a literatúry. 
Hodina etickej výchovy sa mi páči preto, lebo na nej hovoríme svoj názor.  
 

Najčastejšie sa opakovala Matematika /cca 37ž/  

Slovenský jazyk a literatúra /cca 35ž/  

Anglický jazyk /cca 32 ž/ 

Telesná výchova a Telesná a športová výchova /cca 22 ž/ 

Geografia /cca 16 ž/ 

Biológia /cca 14 ž./ 

Dejepis /cca 10 ž/ 

Chémia /cca 6 ž/ 

Informatika / cca 4 ž/ 

Hudobná výchova / cca 2 ž/ 

Etická výchova / cca 2 ž/ 

Fyzika  / cca 2 ž/ 



Nemecký jazyk /cca 1ž/  

Náboženská výchova /cca 1 ž/ 

 

 

35.Som veľmi nespokojný/-á s vyučovaním týchto predmetov ( uveďte, prosím, aj prečo ) 

2014/2015 

Anglický jazyk, dejepis, fyzika, nemecký jazyk, slovenský jazyk, telesná výchova 

Niektorí žiaci uviedli aj biológiu, občiansku náuku, hudobnú výchovu, výtvarnú výchovu, informatiku, svet 

práce 

 

Niektorí odpovedali takto: 

 

Ťažké predmety, niektoré predmety sú nudné a nezaujímajú nás, niekedy nevieme čo máme robiť, 

nerozumieme učivu, niektorí učitelia sú prísni, sme nespokojní s tabletmi, keď chceme od učiteľky, aby nám 

niečo vysvetlila ešte raz, povie, že nie, ,,lebo tak chcem“. Na angličtine sa venujú tým, čo vedia lepšie, 

vysvetľovanie je zlé, máme málo známok väčšinou z ťažkých písomiek, za všetko zlé je extra úloha, nič ma 

nenaučili, iný prístup učiteľa. Na hodine dejepisu je neustály krik, nespravodlivé známkovanie, učí predmet na 

ktorý nemá aprobáciu. Na fyzike nevysvetľujú učivo, nemáme radi predmet. Na nemeckom jazyku nás nič 

nenaučili a  spôsob učenia nám nevyhovuje. Na hodinách slovenčiny učiteľka nič nevysvetlí, často nič 

nerobíme, vždy tam len odpisujeme a nepíšeme žiadne diktáty, pani učiteľka len kričí , keď sa niečo chcem 

spýtať, učiteľka neodpovedá na otázku a začne kričať. Na matematike sú učitelia veľmi prísni, dávajú nám veľa 

úloh, kričia na nás. Na hodinách telesnej výchovy sme často ukrátení, lebo ju nikdy nemáme, často nemáme 

telocvičňu, v skupine nás je veľa. Biológiu nemáme radi, nezaujíma nás, zostávame po škole. Na občianskej 

náuke sa k nám zle správajú.  

 

Anglický jazyk — 16 ž 

Dejepis — 13 ž 

Fyzika : 13 ž 

Nemecký jazyk : 11 žiakov 

Slovenský jazyk : 11 ž 

Matematika — 11 ž 

Telesná výchova: 10 ž 

Občianska náuka — 5 ž 

 

Výchova umením — 2 ž 

Čítanie- 2x 

Hudobná výchova : 3x 

Výtvarná výchova: 3x 

Chémia — 1x 

Informatika : 2x 

 Svet práce : 1x 

 

2018/2019 

Občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, hudobná výchova. 
Niektorí žiaci uviedli aj anglický jazyk, technika, dejepis, geografia, biológia, nemecký jazyk, informatika, 
chémia, výtvarná a náboženská výchova.  
 

 

Niektorí odpovedali takto: 

Učitelia sú často nepríjemní ku žiakom , ktorí za to nemôžu, niečo nechápem, spýtam sa a kričia na mňa, V triede 
veľmi kričia žiaci. Učiteľka na hodine slovenského jazyka a literatúry  kričí, nič sa neučíme, na celej hodine sa žiaci 



hádajú s učiteľkou a vadí nám aj časté chýbanie učiteľky. Učiteľ informatiky neponúka ani základy 
programovania. Na hodine dejepisu a geografie  žiaci nedávajú pozor,  žiaci nerešpektujú učiteľa. Na hodinách 
fyziky sme sa veľa toho nenaučili, stále máme iného učiteľa, učiteľ nám venuje málo pozornosti, málo sa učíme, 
skoro nič nerobíme na hodinách. Na hodine hudobnej výchovy veľa píšeme a učiteľka je nepríjemná, kričí. Na 
hodine občianskej náuky učiteľka kričí, nevie vysvetliť, hodnotenie učiteľky je nespravodlivé, je nepríjemná, veľa 
skúša, máme stres. Máme málo hodín anglického a nemeckého jazyka, čo ovplyvňuje aj častá neprítomnosť 
učiteľa. Na technike  len tak sedíme, skoro nič nerobíme na hodinách, nič nevyrábame. Na hodine náboženskej 
výchovy sa nudíme.  
 

 

Občianska náuka — 24 ž 
Slovenský jazyk a literatúra- 14 ž 
Matematika – 12 ž 
Fyzika- 10 ž 
Hudobná výchova- 8 ž 
Anglický jazyk- 4 ž 
Technika- 4 ž 
Dejepis – 4 ž 
Geografia- 4 ž 
Biológia- 3 ž 
Nemecký jazyk- 2 ž 
Informatika- 2 ž 
Chémia- 2 ž  
Výtvarná výchova- 1 ž 
Náboženská výchova- 1 ž 
 

36.Na našej škole sa mi najviac páči 

2014/2015 

Niektorí odpovedali takto: 

 

-  „Skoro všetko", páči sa nám celá škola a areál -  pekne vynovená , je to dobrá škola, páči sa mi, veľkosť školy 

,farba školy, toalety, šatňa, radosť zo školy, páči sa nám, že chodíme von, bufet, stromy, atmosféra školy, 

nástenka ,,Naši najlepší“, projekty, jedáleň, aktivity, skrinky v triedach, páči sa nám, že je v každej triede štátny 

znak Slovenska, dlhé chodby, zariadenie, predmety, herňa, interaktívne tabule, exkurzie, nástenky, kvety 

v triedach, multifunkčné ihrisko, krúžky, telocvičňa, kamaráti, spolužiaci, nová pani riaditeľka, zástupkyne, ...,  

- učitelia 31x 

- učebne: ANJ, GEO, FYZ, NEJ, INF, CHE, GEO, tabletová 

 

2018/2019 

Niektorí odpovedali takto: 

 PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 škola, areál školy,  

 priestory, triedy 

  stromy,  

 nástenky,  

 veľké ihrisko,  

 učebňa MAT a GEO,  

 vybavenie školy,  

 strecha 

 výzdoba 

  dvor 

 farba budovy, 



 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 niektorí učitelia 

 učitelia sa venujú žiakom 

  prestávky, keď nás pustia skôr domov – prestávky 

  že sa na veľkej prestávke ide von 

 MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY 

 Kamaráti,  

 zopár spolužiačok, spolužiaci 

 trieda drží vždy spolu 

 MATERÁLNE ZABEZPEČENIE- 

 nové tabule,  

 dataprojektory,  

 dostatok učebných pomôcok,  

 na voľnejších hodinách sa môžeme hrať na tabletoch, 

 BEZPEČOSŤ A DISCIPLÍNA- je tu bezpečne 

 MIMOŠKOLSKÁ STAROSTLIVOSŤ 

 mimoškolské aktivity, akcie poobede 

  MDD 

  výlety, výlety do Viedne  

 športový krúžok 

 krúžky 

 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 

 bufet,  

 veľmi dobre varia jedáleň, * 

 RIADENIE ŠKOLY 

 máme dobrú riaditeľku 

 vedenie školy 
 

37.Na našej škole sa mi nepáči, podľa mňa by sa malo zmeniť 

2014/2015 

Asi tretina žiakov uviedla: Všetko sa mi páči, nič by sa nemuselo meniť, nič nechýba, všetko je v pohode, som 

spokojný. 

Ostatní žiaci na túto otázku neodpovedali, alebo nemali názor 

 

Ďalšie názory žiakov 

Mohli by sa žiaci viac priateliť na škole, viac zábavy, dobré správanie, kričia tu deti, ubližovanie si navzájom, 

aktivity, žiaci by mali byť lepší, zmenila by som správanie detí k učiteľom, spoločná práca všetkých detí, mal 

by som sa zmeniť ja sám, triedy s menším počtom detí, aby sa nám mohli viac venovať, lepšie obedy, čistejšie 

taniere, väčšie porcie jedál, obed po 5.hodine, nie po 6.hodine, dlhý rad na obede, v každej triede by mala byť 

interaktívna tabuľa, podlahy, hlasné zvonenie, hluk na chodbe, počítače, toalety, hygiena ,futbalové ihrisko, 

viac telesnej výchovy, osprchovat' sa po TEV, bufet, skrinky, kvety, šatne- vyzerajú ako nejaké väzenie  

 

Privítali by: 

Plaváreň, trampolína, klzisko — korčuľovanie, hokej, fitnes stroje, viac projektov, maliarska dielňa 

 

 

2018/2019 

 PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 strata multifunkčného ihriska 

  toalety,  toaletný papier na dievčenských záchodoch 



 plot,  

 bežecká dráha 

 staré parkety a fľakaté steny 

 vybavenie telocvične 

 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

 Učitelia 

 Vyučovanie 

 správanie niektorých učiteľov voči žiakom/vyhrážanie, sú drzí 

  aby žiaci dávali lepší  pozor na hodinách 

  učitelia nemajú rešpekt, nechodia do školy 

 chodenie z tried do tried 

 vysmievanie niektorých učiteľov integrovaným žiakom – hnus 

 spravodlivé známkovanie žiakov 

 viac písanie 

  chýba úcta k učiteľom 

 viac triednych hodín a viac sa rozprávať so žiakmi o problémoch,  

 viac učiteľov 

 pravodlivosť – počas roka nemôžeme mať zafarbené vlasy a na konci roka nie? 

 že nemôžeme byť na telefóne na prestávke 

 MATERÁLNE ZABEZPEČENIE 

 lavice, stoličky – lebo dievčatám sa tam zasekávajú vlasy 

 tabule – sú strašne klzké 

 mobil 

 počítače 

 skrinky, 

 technika* PC, kamery, zabezpečenie, elektrotechnika, lepšie počítače na informatiku, 

 šatne- skrinky modernejšie vybavenie, 

  málo učební 

 viac pomôcok 

 BEZPEČOSŤ A DISCIPLÍNA 

 Správanie 

 na chodbe je cirkus 

 MIMOŠKOLSKÁ STAROSTLIVOSŤ 

 viac exkurzií-výletov 

 viac krúžkov, 

 MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY 

 do našej triedy nemôžu chodiť kamaráti z iných tried 

 keď niekto niečo nechápe a každý sa mu vysmieva,  

 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 

 jedáleň,  

 obedy – mali by používať soľ 

 strava, 

 jedáleň je špinavá 

 RIADENIE ŠKOLY- školník, *upratovačky, *riaditeľka, 
 
Privítali by: 

Bazén, šmýkačku, tobogány, autobusovú zastávku a viac stromov.  

 

 

 



 

Vyjadrenie riaditeľstva školy:  

Milí žiaci, veľmi pekne sa Vám chceme poďakovať za podnetné názory. Každý jeden názor sme si pozorne 

prečítali a každý jeden berieme na vedomie. Ubezpečujeme Vás, že sa budeme snažiť o zlepšenie v každom 

smere. Našim cieľom je totiž, aby ste sa v našej škole cítili bezpečne, príjemne a šťastne. Chceme, aby naša 

škola bola školou šťastných detí. Spokojnosť však musí byť na oboch stranách, to znamená na strane Vás 

a Vašich rodičov, ale aj na strane školy a učiteľov. Je preto dôležité, aby ste nám pri tom pomáhali aj vy, 

všetci, najmä vašim prístupom k školským povinnostiam a hlavne správaním.  

 

 

Snahou všetkých zamestnancov našej školy je neustále skvalitňovať 

prácu školy a vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a 

vzdelávanie Vás žiakov a k tejto snahe nám pomáhajú Vaše 
pripomienky a návrhy. 

 

ĎAKUJEME! 
 

 


