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Otázka 11 
 

Predstavte si situáciu, že by ste boli s niečím v škole nespokojní. Snažili by ste sa o probléme komunikovať 

so školou? 
 

  So školou by sme sa kontaktovali, iba ak by išlo o niečo naozaj vážne. Mali by sme veľké obavy, 

  že sa naše sťažnosti, resp. kritika obrátia proti nám a nášmu dieťaťu. 

 

 Spojili by sme sa s učiteľmi alebo s vedením školy, ale mali by sme pritom trochu obavy, či sa 

naše sťažnosti, resp. kritika neobrátia proti nám a nášmu dieťaťu. 

 

 Určite by sme sa spojili s učiteľmi alebo s vedením školy a otvorene, bez obáv by sme povedali, 

  v čom vidíme problém.  
Otázka 12 
 

Vyznačte oblasti, na ktoré by ste chceli mať ako rodičia väčší vplyv. (Môže ich byť aj viac.) 

 

a    ciele a zameranie školy           f    organizácia vyučovania 

b    školský poriadok a pravidlá fungovania školy    g    výlety, exkurzie, lyžiarske a iné kurzy 

c    personálne obsadenie (vedenie školy, učitelia)   h    spôsob hodnotenia žiakov 

d    obsah vzdelávania, predmety, učebnice     i    riešenie výchovných problémov 

e    formy a metódy vzdelávania         j    vzhľad školy (interiérov, areálu) 

 
Otázka 13 
 

Aká je celková atmosféra (klíma) na škole, ktorú navštevuje vaše dieťa? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 

 
Otázka 14 
 

V ktorom ročníku študuje vaše dieťa?  
1. ročník        2. ročník       3. ročník       4. ročník    

 

5. ročník        6. ročník       7. ročník       8. ročník       9. ročník     
 

Ďakujeme za váš čas a za vaše názory. 
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                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 

                              nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 

e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. .................. –––––––––––––––––– 

f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. ............................
............... –––––––––––––––––– 

g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ................... –––––––––––––––––– 

h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. ............................
...................... –––––––––––––––––– 

i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ........................ 
–––––––––––––––––– 

 
Otázka 07 
 

Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 

      často            občas        výnimočne       vôbec (neviem o tom) 

a záškoláctvo    –––––––––––––––––– 

b vandalizmus    –––––––––––––––––– 

c krádeže      –––––––––––––––––– 

d šikanovanie    –––––––––––––––––– 

e kyberšikana    –––––––––––––––––– 

f fajčenie      –––––––––––––––––– 

g pitie alkoholu    –––––––––––––––––– 

h užívanie drog    –––––––––––––––––– 

 
Otázka 08 
 

Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vašu spoluprácu a komunikáciu so školou? 

 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 

                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Zaujímame sa o dianie v škole a o jej fungovanie. ...........................
... –––––––––––––––––– 

b Pravidelne sa zúčastňujeme na triednych schôdzkach rodičov. ......... –––––––––––––––––– 

c Snažíme sa rôznymi formami pomáhať škole. ............................
........ –––––––––––––––––– 

d Dokážeme uznať chybu svojho dieťaťa. ............................
.................. –––––––––––––––––– 

e Akceptujeme známky, ktoré učitelia dávajú nášmu dieťaťu. .............. –––––––––––––––––– 

f Škola s nami komunikuje nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy.  –––––––––––––––––– 

 
Otázka 09 
 

Zhodnoťte vašu informovanosť o dianí v škole: 

 

    úplne nedostatočná 

    mohla by byť o dosť lepšia 

    mohla by byť o čosi lepšia 

    úplne dostatočná 

 
Otázka 10 
 

Do akej miery sú pre vás užitočné pravidelné rodičovské združenia? 

 

    celkom neužitočné      málo užitočné        užitočné       veľmi užitočné 
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                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Škola sa snaží, aby ani jeden jej žiak nezaostával. ............................... –––––––––––––––––– 

e Škola sa snaží, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. ..................... –––––––––––––––––– 

f Škola sa snaží, aby s ňou rodičia boli spokojní. ................................... –––––––––––––––––– 

 
Otázka 04 
 

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o škole? 
                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 

                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ............. –––––––––––––––––– 

b Škola sa neustále mení a vyvíja, často skúša nové veci. ...................... –––––––––––––––––– 

c Škola je otvorená ľuďom, podnetom a inšpirácii zvonka. ................... –––––––––––––––––– 

d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria jednu komunitu. .................. –––––––––––––––––– 

e Rodičia sú hrdí, že ich deti navštevujú práve túto školu. .................... –––––––––––––––––– 

 
Otázka 05 
 

Spomeňte si, ako vaše dieťa doma opisuje vyučovanie a dianie na hodinách. Skúste na základe jeho rozprá-

vania odhadnúť, ako často vaše dieťa zažíva na hodinách tieto situácie: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 

                            nikdy            občas              často            často 

a Na hodinách je príjemná, uvoľnená atmosféra. ..................................  –––––––––––––––––– 

b Učitelia sa snažia, aby hodiny boli pre žiakov zaujímavé. .................... –––––––––––––––––– 

c Učitelia oceňujú tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ........................... –––––––––––––––––– 

 

                            veľmi         pomerne                              takmer 

                            často            často              občas            nikdy 

d Učitelia učia rutinne, bez zápalu. ......................................................... –––––––––––––––––– 

e Učitelia sa na hodinách príliš ponáhľajú. ............................................. –––––––––––––––––– 

f Učitelia vystupujú voči žiakom príliš mocensky, autoritatívne. ........... –––––––––––––––––– 

g Učitelia zosmiešňujú niektorých žiakov, správajú sa k nim povýšene.  –––––––––––––––––– 

h Žiaci sa na hodinách nudia. .................................................................. –––––––––––––––––– 

i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. ................................................. –––––––––––––––––– 

j Žiaci pociťujú na hodinách strach. ....................................................... –––––––––––––––––– 

 
Otázka 06 
 

Spomeňte si, ako vaše dieťa doma opisuje vyučovanie a dianie na hodinách. Skúste na základe jeho rozprá-

vania odhadnúť, aká časť jeho učiteľov má nasledujúce vlastnosti: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 

                              nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 

a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ............................. –––––––––––––––––– 

b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ................... –––––––––––––––––– 

c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ......................... –––––––––––––––––– 

d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ......................... –––––––––––––––––– 
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Kultúra a klíma školy 
Dotazník pre rodičov 

 
Vážení rodičia, 

škola, ktorú navštevuje vaše dieťa, sa prihlásila do dotazníkové prieskumu zamera-

ného na kultúru a klímu školy. Jeho cieľom je zistiť, ako vnímajú kultúru a klímu tu-

najšej školy jej učitelia, žiaci a rodičia. Prosíme vás preto o zodpovedanie niekoľ-

kých otázok. Nemusíte sa báť byť úprimní – prieskum je anonymný a bude ho vy-

hodnocovať nezávislá inštitúcia. Svoje odpovede vyznačte čiernym alebo modrým 

perom takýmito krížikmi: . Po vyplnení vložte dotazník do priloženej obálky a za-

lepenú ju pošlite po dieťati späť do školy. 

 
Otázka 01 
 

To, ako vyzerá budova a areál školy, má veľký vplyv na to, ako sa v nej učitelia a žiaci cítia a ako sa im tu pra-

cuje a vzdeláva. Ohodnoťte vzhľad a zariadenie školy (interiérov aj exteriérov). Na každej škále vyznačte krí-

žikom možnosť, ktorá najlepšie vystihuje školu, do ktorej chodí vaše dieťa. 

 

a stiesnená –––   priestranná 

b neprehľadná –––   prehľadná 

c stará –––   nová 

d tmavá –––   svetlá 

e špinavá –––   čistá 

f chladná –––   teplá 

g ohrozujúca –––   bezpečná 

h smutná –––   veselá 

i neútulná –––   útulná 

j neosobná –––   osobná 

k nepodnetná –––   podnetná 

l nepríjemná –––   príjemná

 
Otázka 02 
 

V predchádzajúcej otázke ste hodnotili vzhľad školy, teraz sa zamerajte na to, čo sa v škole deje. Na každej 

škále vyznačte krížikom charakteristiku, ktorá školu najlepšie vystihuje. 

 

a vážna –––   hravá 

b nervózna –––   pokojná 

c pasívna –––   aktívna 

d jednotvárna –––   pestrá 

e nudná –––   zaujímavá 

f nepriateľská –––   priateľská 

g uzavretá –––   otvorená 

h je tu zmätok –––   je tu poriadok 

i stále rovnaká –––   mení sa 

j staromódna –––   moderná

 
Otázka 03 
 

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o cieľoch, ktoré si škola kladie? 

 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 

                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Škola sa snaží, aby mala veľa žiakov. ............................
....................... –––––––––––––––––– 

b Škola sa snaží, aby žiaci dosahovali dobré výsledky. ...........................
 –––––––––––––––––– 

c Škola sa snaží, aby všetci jej žiaci boli prijatí na dobré stredné školy.  –––––––––––––––––– 

 
 

 

Kód školy:

 

Prosíme vrátiť do:

Evaluačné dotazníky EDO
V čom ste dobrí a v čom by ste sa mohli zlepšiť

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
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Každá škola potrebuje kritického priateľa

Ak sa chce škola neustále zlepšovať, musí neja-
kou formou získavať spätnú väzbu a podrobo-
vať sa hodnoteniu a seba hodnoteniu. Istý typ 
dát a informácií (najmä o výsledkoch a výstu-
poch) môže získavať z ex terného testovania žia-
kov (Testovanie 5, Testovanie 9, KOMPARO), to 
by však bolo málo. Dôležité je aj pravidelné zis-
ťovanie názorov a postojov kľú čových aktérov 
procesu vzdelávania – učiteľov, žiakov a rodičov. 
To je dôvod, pre ktorý sa Nezisková organizácia 
DOBRÁ ŠKOLA rozhodla ponúkať školám evalu-
ačné dotazníky EDO.1

Náš pohľad je nestranný, objektí vny a diskrétny. 
Chceme byť pre školy kriti ckým priateľom, ktorý 
im dokáže povedať pravdu o situácii, v ktorej sa 
aktuálne nachádzajú. A hoci tá nemusí byť vždy 
príjemná, tlmočíme ju vždy s úprimným úmys-
lom pomôcť.

Pravidelná interná a externá evaluácia škôl je 
celoeurópskym trendom a postupne sa udo-
mácňuje aj v našom školskom systéme. Čím skôr 
si vaša škola na túto formu spätnej väzby zvyk-
ne, tým lepšie budú vaše šance v súťaži s inými 
školami.

Sú veci, na ktoré sa riaditelia škôl boja opýtať. 
A sú veci, ktoré sa žiaci, rodičia či učitelia boja 
nahlas vysloviť. Pritom môže ísť o dôležité sku-
točnosti , ktoré významne ovplyvňujú fungova-
nie školy. Evaluačné dotazníky EDO plnia úlohu 
diskrétneho a nestranného prostredníka medzi 
vedením školy na jednej strane a učiteľmi, žiak-

1 Pôvodne (od šk. roku 2010/11) boli tieto dotazníky sú-
časťou projektu KOMPARO spoločnosti EXAM testing. 
Z istých technicko-organizačných dôvodov sme sa roz-
hodli vytvoriť z nich samostatný produkt pod názvom 
EDO, ktorý odteraz bude školám ponúkať Nezisková or-
ganizácia DOBRÁ ŠKOLA.

mi a rodičmi na strane druhej. Pritom, a to je po-
trebné zdôrazniť, všetky zistenia slúžia výhrad-
ne riaditeľom škôl na interné účely. Je na vedení 
školy, v akej miere bude o zisteniach informovať 
učiteľov, žiakov a rodičov.

Dotazníky EDO, ktoré ste práve použili na svo-
jej škole, už boli celkovo (vrátane minulých škol-
ských rokov) administrované na 53 základných 
školách a vyplnilo ich 1 590 učiteľov, 8 833 žia-
kov a 14 815 rodičov. Výsledky a porovnania by 
tak mali byť dostatočne reprezentatí vne. Admi-
nistrácia rovnakých dotazníkov na väčšom počte 
škôl má svoje výhody i nevýhody. Nevýhodou je, 
že otázky nemôžu byť prispôsobené špecifi kám 
jednotlivých škôl. Prednosťou zasa je, že každá 
škola môže odpovede svojich respondentov po-
rovnať s väčšou vzorkou a vďaka tomu ich lepšie 
interpretovať. Ak napríklad 40 % vašich žiakov 
uvedie, že na hodinách pociťuje strach – je to 
dobrá či zlá vizitka školy? Odpoveď závisí aj od 
toho, ako sú na tom iné školy. Ak je celoštátny 
priemer 20 %, je zrejme niekde u vás problém. 
Ak je celoštátny priemer 60 %, pa trí te v tomto 
ukazovateli skôr medzi lepšie školy. Žiadny inter-
ný dotazníkový prieskum neumožní škole takéto 
porov nanie.

Veríme, že dáta a informácie získané prostred-
níctvom dotazníkov EDO budú pre vás užitoč-
né pri ďalšom napredovaní vašej školy. Je iba na 
vás, ako ich využijete. Držíme vám palce!

RNDr. Vladimír Burjan
riaditeľ neziskovej organizácie

DOBRÁ ŠKOLA

RNDr. Vladimír Burjan
riaditeľ neziskovej organizácie
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Celkové výsledky 
vašej školy
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Evaluačné dotazníky EDO boli zamerané na de-
väť dôležitých oblastí fungovania školy:

 ► Fyzické prostredie školy
 ► Ciele, kultúra a identita školy
 ► Štýl riadenia, komunikácia a vzťahy medzi 

 vedením a učiteľmi
 ► Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi
 ► Vyučovacie štýly učiteľov a klíma na hodi- 

 nách
 ► Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiak- 

 mi
 ► Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi
 ► Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi
 ► Celková klíma školy očami učiteľov, žiakov  

 a ro dičov

Väčšina otázok v dotazníkoch bola hodnotiaca, 
pričom respondenti volili svoju odpoveď na is-
tej škále. Najviac negatívna odpoveď bola vždy 
hodnotená 0 bodmi, najviac pozitívna 6 bodmi. 
V rámci každej zo sledovaných oblastí tak škola 
zbierala „dobré body”. 

Nasledujúci graf zhrňuje výsledky vašej ško-
ly. Keďže maximálny počet bodov, ktorý ško-
la mohla získať v jednotlivých oblastiach, ne-
bol rovnaký, pre väčšiu prehľadnosť uvádzame 
v grafe percento z maximálneho počtu bodov, 
ktoré vaša škola získala v každej z deviatich sle-
dovaných oblastí.

Čierne kosoštvorčeky pospájané hrubšou lo-
menou čiarou znázorňujú percento z maximál-
neho počtu bodov, ktoré dosiahla vaša škola 
v jednotlivých sledovaných oblastiach.

Tenšia bodkovaná lomená čiara spája priemer-
né výsledky ostatných 52 meraných základných 
škôl.

Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznaču-
je rozpätie hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotli-
vých školách.

V oblastiach, kde je hrubšia čierna čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli HORŠÍ výsledok 
ako priemer ostatných škôl. V oblastiach, kde 
je čierna čiara NAD bodkovanou čiarou, ste do-

siahli LEPŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 

Ak je svetlošedá plocha v zvislom smere už-
šia (ako v prípade komunikácie a vzťahov medzi 
školou a rodičmi), znamená to, že v danej oblas-
ti bol rozptyl medzi školami pomerne malý. Ak je 
svetlošedá plocha širšia (ako napríklad v prípade 
socioklímy a vzťahov medzi učiteľmi, ale aj cel-
kovej klímy školy), znamená to, že v danej oblas-
ti bol rozptyl medzi školami väčší.

Ak je svetlošedá plocha blízko horného okraja 
grafu (ako v prípade socioklímy a vzťahov me-
dzi učiteľmi alebo socioklímy a vzťahov medzi 
žiakmi), znamená to, že respondenti na všetkých 
školách hodnotili danú oblasť skôr pozitívne. 

Ak je svetlošedá plocha nižšie, t. j. bližšie k spod-
nému okraju grafu (ako v prípade komunikácie 
a vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi), znamená to, 
že respondenti na všetkých školách hodnotili 
danú oblasť negatívnejšie.

Pri čítaní grafu na nasledujúcej strane a posu-
dzovaní celkových výsledkov vašej školy vám od-
porúčame všimnúť si nasledovné skutočnosti:

 ► V ktorých oblastiach je výsledok vašej školy 
lepší (či dokonca výrazne lepší) ako priemerný 
výsledok ostatných škôl.

 ► V ktorých oblastiach je výsledok vašej školy 
horší (či dokonca výrazne horší) ako priemerný 
výsledok ostatných škôl.

 ► V ktorých oblastiach nie ste s dosiahnutý-
mi výsledkami spokojní (bez ohľadu na situáciu 
iných škôl).

 ► V ktorých oblastiach vás výsledky najviac 
prekvapili, nakoľko vám vaše pocity či subjektív-
ne názory dávali o škole odlišný obraz.

 ► Pokiaľ ste tieto dotazníky na vašej škole už 
v minulosti využili v rámci projektu KOMPARO, 
pozrite sa, v ktorých oblastiach došlo odvtedy 
k výraznejším zmenám (či už k zlepšeniu alebo 
k zhoršeniu). Máte pre tieto posuny vysvetle-
nie?
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 Otočte stranu 
    o 90o doľava
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Fyzické prostredie školy
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Otázka učiteľ-01, žiak-01, rodič-01

 

1 

Kultúra a klíma školy 
Dotazník pre učiteľov 

 
Vaša škola sa zapojila do dotazníkového prieskumu zameraného na kultúru a klímu školy. Jeho cieľom je zistiť, ako 
vnímajú kultúru a klímu vašej školy jej učitelia, žiaci a rodičia. Prosíme vás preto o zodpovedanie niekoľkých otázok. 
Nemusíte sa báť byť úprimní – prieskum je anonymný a bude ho vyhodnocovať nezávislá inštitúcia. Svoje odpovede vy-
značte čiernym alebo modrým perom takýmito krížikmi: . Po vyplnení odovzdajte dotazník v zalepenej obálke. 
 

Otázka 01 
To, ako vyzerá budova a areál školy, má veľký vplyv na to, ako sa v nej učitelia a žiaci cítia a ako sa im tu pracuje 
a vzdeláva. Ohodnoťte vzhľad a zariadenie vašej školy (interiérov aj exteriérov). Na každej škále vyznačte krížikom 
možnosť, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a stiesnená –––   priestranná 

b neprehľadná –––   prehľadná 

c stará –––   nová 

d tmavá –––   svetlá 

e špinavá –––   čistá 

f chladná –––   teplá 

g ohrozujúca –––   bezpečná 
h smutná –––   veselá 
i neútulná –––   útulná 
j neosobná –––   osobná 
k nepodnetná –––   podnetná 

l nepríjemná –––   príjemná

Otázka 02 
V otázke 01 ste hodnotili vzhľad vašej školy, teraz sa zamerajte na to, čo sa v škole deje. Na každej škále vyznačte krí-
žikom charakteristiku, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a vážna –––   hravá 

b nervózna –––   pokojná 

c pasívna –––   aktívna 

d jednotvárna –––   pestrá 

e nudná –––   zaujímavá 

f nepriateľská –––   priateľská 

g uzavretá –––   otvorená 

h je tu zmätok –––   je tu poriadok 

i stále rovnaká –––   mení sa 

j staromódna –––   moderná

Otázka 03 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o cieľoch, ktoré si kladiete? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Snažíme sa, aby naša škola mala veľa žiakov. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Snažíme sa, aby naša škola dosahovala dobré výsledky. ............................. –––––––––––––––––– 
c Snažíme sa, aby všetci naši žiaci boli prijatí na dobré stredné školy. ........... –––––––––––––––––– 
d Snažíme sa, aby ani jeden žiak nezaostával. ................................................. –––––––––––––––––– 
e Snažíme sa, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. .................................. –––––––––––––––––– 
f Snažíme sa, aby rodičia boli s našou školou spokojní. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 04 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vašej škole? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Naša škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ............. –––––––––––––––––– 
b Naša škola sa stále mení a vyvíja, lebo často skúšame nové veci. ............... –––––––––––––––––– 
c Naša škola je otvorená ľuďom, podnetom a inšpirácii zvonka. ................... –––––––––––––––––– 
  

 

Kód školy:

Názory učiteľov na vašej škole a ich porovnanie 
s názormi učiteľov na iných školách

Názory žiakov na vašej škole a ich porovnanie 
s názormi žiakov na iných školách
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Názory učiteľov na to čo sa v škole deje
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Názory žiakov na fyzické prostredie tejto školy

Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory rodičov na vašej škole a ich porovnanie s názormi rodičov na iných školách

Porovnanie názorov učiteľov, žiakov a rodičov na vašej škole
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Názory rodičovov na fyzické prostredie tejto školy

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámer-
ne položené učiteľom, žiakom aj rodičom, 
aby bolo možné porovnať ich názory. Ten-
to graf má umožniť rýchlo vidieť, v kto-
rých prípadoch sa názory učiteľov, žiakov 
a rodičov z vašej školy najviac odlišujú. 
Čiarkovaná lomená čiara označuje názory 
učiteľov vašej školy, bodkovaná lomená 
čiara označuje názory žiakov II. stupňa va-
šej školy a plná lomená čiara označuje ná-
zory rodičov všetkých žiakov vašej ško-
ly. Každý lúč vychádzajúci zo stredu gra-
fu znázorňuje jednu podotázku skúma-
nej otázky. V podotázkach, kde sa tri čiary 
(čiarkovaná, bodkovaná a plná) prekrýva-
jú alebo sú blízko pri sebe, sa názory jed-
notlivých skupín (U, Ž, R) zhodovali. Ak sú 
čiary ďalej od seba, znamená to, že sa ná-
zory učiteľov, žiakov a rodičov líšia. Čím je 
čiara bližšie k stredu grafu, tým je názor 
príslušnej skupiny respondentov negatív-
nejší, čím je čiara bližšie k obvodu grafu, 
tým je názor danej skupiny pozitívnejší.
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Ciele, kultúra a identita školy
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Otázka učiteľ-02, žiak-02, rodič-02

 

1 

Kultúra a klíma školy 
Dotazník pre učiteľov 

 
Vaša škola sa zapojila do dotazníkového prieskumu zameraného na kultúru a klímu školy. Jeho cieľom je zistiť, ako 
vnímajú kultúru a klímu vašej školy jej učitelia, žiaci a rodičia. Prosíme vás preto o zodpovedanie niekoľkých otázok. 
Nemusíte sa báť byť úprimní – prieskum je anonymný a bude ho vyhodnocovať nezávislá inštitúcia. Svoje odpovede vy-
značte čiernym alebo modrým perom takýmito krížikmi: . Po vyplnení odovzdajte dotazník v zalepenej obálke. 
 

Otázka 01 
To, ako vyzerá budova a areál školy, má veľký vplyv na to, ako sa v nej učitelia a žiaci cítia a ako sa im tu pracuje 
a vzdeláva. Ohodnoťte vzhľad a zariadenie vašej školy (interiérov aj exteriérov). Na každej škále vyznačte krížikom 
možnosť, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a stiesnená –––   priestranná 

b neprehľadná –––   prehľadná 

c stará –––   nová 

d tmavá –––   svetlá 

e špinavá –––   čistá 

f chladná –––   teplá 

g ohrozujúca –––   bezpečná 
h smutná –––   veselá 
i neútulná –––   útulná 
j neosobná –––   osobná 
k nepodnetná –––   podnetná 

l nepríjemná –––   príjemná

Otázka 02 
V otázke 01 ste hodnotili vzhľad vašej školy, teraz sa zamerajte na to, čo sa v škole deje. Na každej škále vyznačte krí-
žikom charakteristiku, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a vážna –––   hravá 

b nervózna –––   pokojná 

c pasívna –––   aktívna 

d jednotvárna –––   pestrá 

e nudná –––   zaujímavá 

f nepriateľská –––   priateľská 

g uzavretá –––   otvorená 

h je tu zmätok –––   je tu poriadok 

i stále rovnaká –––   mení sa 

j staromódna –––   moderná

Otázka 03 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o cieľoch, ktoré si kladiete? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Snažíme sa, aby naša škola mala veľa žiakov. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Snažíme sa, aby naša škola dosahovala dobré výsledky. ............................. –––––––––––––––––– 
c Snažíme sa, aby všetci naši žiaci boli prijatí na dobré stredné školy. ........... –––––––––––––––––– 
d Snažíme sa, aby ani jeden žiak nezaostával. ................................................. –––––––––––––––––– 
e Snažíme sa, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. .................................. –––––––––––––––––– 
f Snažíme sa, aby rodičia boli s našou školou spokojní. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 04 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vašej škole? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Naša škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ............. –––––––––––––––––– 
b Naša škola sa stále mení a vyvíja, lebo často skúšame nové veci. ............... –––––––––––––––––– 
c Naša škola je otvorená ľuďom, podnetom a inšpirácii zvonka. ................... –––––––––––––––––– 
  

 

Kód školy:

Názory učiteľov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

Názory žiakov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi žiakov na iných školách
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Názory učiteľov na to čo sa v škole deje
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Názory žiakov na to čo sa v škole deje

Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory rodičov na vašej škole a ich porovnanie s názormi rodičov na iných školách

Porovnanie názorov učiteľov, žiakov a rodičov 
na vašej škole 
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Otázka učiteľ-03, rodič-03

 

1 

Kultúra a klíma školy 
Dotazník pre učiteľov 

 
Vaša škola sa zapojila do dotazníkového prieskumu zameraného na kultúru a klímu školy. Jeho cieľom je zistiť, ako 
vnímajú kultúru a klímu vašej školy jej učitelia, žiaci a rodičia. Prosíme vás preto o zodpovedanie niekoľkých otázok. 
Nemusíte sa báť byť úprimní – prieskum je anonymný a bude ho vyhodnocovať nezávislá inštitúcia. Svoje odpovede vy-
značte čiernym alebo modrým perom takýmito krížikmi: . Po vyplnení odovzdajte dotazník v zalepenej obálke. 
 

Otázka 01 
To, ako vyzerá budova a areál školy, má veľký vplyv na to, ako sa v nej učitelia a žiaci cítia a ako sa im tu pracuje 
a vzdeláva. Ohodnoťte vzhľad a zariadenie vašej školy (interiérov aj exteriérov). Na každej škále vyznačte krížikom 
možnosť, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a stiesnená –––   priestranná 

b neprehľadná –––   prehľadná 

c stará –––   nová 

d tmavá –––   svetlá 

e špinavá –––   čistá 

f chladná –––   teplá 

g ohrozujúca –––   bezpečná 
h smutná –––   veselá 
i neútulná –––   útulná 
j neosobná –––   osobná 
k nepodnetná –––   podnetná 

l nepríjemná –––   príjemná

Otázka 02 
V otázke 01 ste hodnotili vzhľad vašej školy, teraz sa zamerajte na to, čo sa v škole deje. Na každej škále vyznačte krí-
žikom charakteristiku, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a vážna –––   hravá 

b nervózna –––   pokojná 

c pasívna –––   aktívna 

d jednotvárna –––   pestrá 

e nudná –––   zaujímavá 

f nepriateľská –––   priateľská 

g uzavretá –––   otvorená 

h je tu zmätok –––   je tu poriadok 

i stále rovnaká –––   mení sa 

j staromódna –––   moderná

Otázka 03 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o cieľoch, ktoré si kladiete? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Snažíme sa, aby naša škola mala veľa žiakov. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Snažíme sa, aby naša škola dosahovala dobré výsledky. ............................. –––––––––––––––––– 
c Snažíme sa, aby všetci naši žiaci boli prijatí na dobré stredné školy. ........... –––––––––––––––––– 
d Snažíme sa, aby ani jeden žiak nezaostával. ................................................. –––––––––––––––––– 
e Snažíme sa, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. .................................. –––––––––––––––––– 
f Snažíme sa, aby rodičia boli s našou školou spokojní. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 04 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vašej škole? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Naša škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ............. –––––––––––––––––– 
b Naša škola sa stále mení a vyvíja, lebo často skúšame nové veci. ............... –––––––––––––––––– 
c Naša škola je otvorená ľuďom, podnetom a inšpirácii zvonka. ................... –––––––––––––––––– 
  

 

Kód školy:
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Názory rodičov na to čo sa v škole deje

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámer-
ne položené učiteľom, žiakom aj rodičom, 
aby bolo možné porovnať ich názory. Ten-
to graf má umožniť rýchlo vidieť, v kto-
rých prípadoch sa názory učiteľov, žiakov 
a rodičov z vašej školy najviac odlišujú. 
Čiarkovaná lomená čiara označuje názory 
učiteľov vašej školy, bodkovaná lomená 
čiara označuje názory žiakov II. stupňa va-
šej školy a plná lomená čiara označuje ná-
zory rodičov všetkých žiakov vašej ško-
ly. Každý lúč vychádzajúci zo stredu gra-
fu znázorňuje jednu podotázku skúma-
nej otázky. V podotázkach, kde sa tri čiary 
(čiarkovaná, bodkovaná a plná) prekrýva-
jú alebo sú blízko pri sebe, sa názory jed-
notlivých skupín (U, Ž, R) zhodovali. Ak sú 
čiary ďalej od seba, znamená to, že sa ná-
zory učiteľov, žiakov a rodičov líšia. Čím je 
čiara bližšie k stredu grafu, tým je názor 
príslušnej skupiny respondentov negatív-
nejší, čím je čiara bližšie k obvodu grafu, 
tým je názor danej skupiny pozitívnejší.
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Názory učiteľov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

Názory rodičov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi rodičov na iných školách

Porovnanie názorov učiteľov a rodičov 
na vašej škole
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Názory učiteľov na ciele školy
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Názory rodičov na ciele školy

Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámerne 
položené učiteľom, žiakom aj rodičom, aby 
bolo možné porovnať ich názory. Tento graf 
má umožniť rýchlo vidieť, v ktorých prípa-
doch sa názory učiteľov a rodičov z vašej 
školy najviac odlišujú. Čiarkovaná lomená 
čiara označuje názory učiteľov vašej ško-
ly a plná lomená čiara označuje názory ro-
dičov všetkých žiakov vašej školy. Každý lúč 
vychádzajúci zo stredu grafu znázorňuje 
jednu podotázku skúmanej otázky. V pod-
otázkach, kde sa dve čiary (čiarkovaná a pl-
ná) prekrývajú alebo sú blízko pri sebe, sa 
názory jednotlivých skupín (U, R) zhodovali. 
Ak sú čiary ďalej od seba, znamená to, že sa 
názory učiteľov a rodičov líšia. Čím je čiara 
bližšie k stredu grafu, tým je názor prísluš-
nej skupiny respondentov negatívnejší, čím 
je čiara bližšie k obvodu grafu, tým je názor 
danej skupiny pozitívnejší.
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Otázka učiteľ-04

 

1 

Kultúra a klíma školy 
Dotazník pre učiteľov 

 
Vaša škola sa zapojila do dotazníkového prieskumu zameraného na kultúru a klímu školy. Jeho cieľom je zistiť, ako 
vnímajú kultúru a klímu vašej školy jej učitelia, žiaci a rodičia. Prosíme vás preto o zodpovedanie niekoľkých otázok. 
Nemusíte sa báť byť úprimní – prieskum je anonymný a bude ho vyhodnocovať nezávislá inštitúcia. Svoje odpovede vy-
značte čiernym alebo modrým perom takýmito krížikmi: . Po vyplnení odovzdajte dotazník v zalepenej obálke. 
 

Otázka 01 
To, ako vyzerá budova a areál školy, má veľký vplyv na to, ako sa v nej učitelia a žiaci cítia a ako sa im tu pracuje 
a vzdeláva. Ohodnoťte vzhľad a zariadenie vašej školy (interiérov aj exteriérov). Na každej škále vyznačte krížikom 
možnosť, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a stiesnená –––   priestranná 

b neprehľadná –––   prehľadná 

c stará –––   nová 

d tmavá –––   svetlá 

e špinavá –––   čistá 

f chladná –––   teplá 

g ohrozujúca –––   bezpečná 
h smutná –––   veselá 
i neútulná –––   útulná 
j neosobná –––   osobná 
k nepodnetná –––   podnetná 

l nepríjemná –––   príjemná

Otázka 02 
V otázke 01 ste hodnotili vzhľad vašej školy, teraz sa zamerajte na to, čo sa v škole deje. Na každej škále vyznačte krí-
žikom charakteristiku, ktorá vašu školu najlepšie vystihuje. 
 

a vážna –––   hravá 

b nervózna –––   pokojná 

c pasívna –––   aktívna 

d jednotvárna –––   pestrá 

e nudná –––   zaujímavá 

f nepriateľská –––   priateľská 

g uzavretá –––   otvorená 

h je tu zmätok –––   je tu poriadok 

i stále rovnaká –––   mení sa 

j staromódna –––   moderná

Otázka 03 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o cieľoch, ktoré si kladiete? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Snažíme sa, aby naša škola mala veľa žiakov. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Snažíme sa, aby naša škola dosahovala dobré výsledky. ............................. –––––––––––––––––– 
c Snažíme sa, aby všetci naši žiaci boli prijatí na dobré stredné školy. ........... –––––––––––––––––– 
d Snažíme sa, aby ani jeden žiak nezaostával. ................................................. –––––––––––––––––– 
e Snažíme sa, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. .................................. –––––––––––––––––– 
f Snažíme sa, aby rodičia boli s našou školou spokojní. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 04 
Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vašej škole? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Naša škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ............. –––––––––––––––––– 
b Naša škola sa stále mení a vyvíja, lebo často skúšame nové veci. ............... –––––––––––––––––– 
c Naša škola je otvorená ľuďom, podnetom a inšpirácii zvonka. ................... –––––––––––––––––– 
  

 

Kód školy:

 

2 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria spolu jednu komunitu. ................. –––––––––––––––––– 
e Učitelia sú na túto školu hrdí. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
f V škole sa často rozprávame o tom, aké sú naše ciele. ................................ –––––––––––––––––– 
g Akékoľvek zmeny sa robia až po dôkladnej príprave. .................................. –––––––––––––––––– 
h Škola poskytuje učiteľom dostatok slobody, aby sa mohli realizovať. ......... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 05 
Aký je štýl riadenia vašej školy? 
Pri každej dvojici charakteristík vyznačte krížikom možnosť na škále, ktorá vystihuje váš názor. 
 

a Riadenie školy je chaotické. ––– Riadenie školy je systematické. 
b Riadenie školy je autoritatívne. ––– Riadenie školy je demokratické. 

c Učitelia sú nedostatočne informovaní 
o zámeroch vedenia. ––– Učitelia sú dostatočne informovaní 

o zámeroch vedenia. 
d Vedenie rozhoduje subjektívne. ––– Vedenie rozhoduje objektívne, vecne. 

e Rozdelenie úloh a kompetencií 
v rámci školy je nejasné. ––– Rozdelenie úloh a kompetencií 

v rámci školy je jasné. 

f Vedenie prioritne háji záujmy 
zriaďovateľa, a to aj proti vôli učiteľov. ––– Vedenie prioritne háji záujmy učiteľov 

a žiakov, a to aj proti vôli zriaďovateľa. 

g Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov 
 nie je očakávaná ani vítaná. ––– Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov

je vítaná a podporovaná. 

h Vedenie školy často vstupuje 
do plnenia zadaných úloh. ––– Keď vedenie zadá úlohu, jej vykonanie

ponechá na poverených osobách. 

i Vedenie školy nevytvára učiteľom 
dobré podmienky na prácu. ––– Vedenie školy vytvára učiteľom 

dobré podmienky na prácu. 
j Porady sú neefektívne a neužitočné. ––– Porady sú efektívne a užitočné. 

k Vedenie školy nedokáže vhodne 
motivovať zamestnancov. ––– Vedenie školy dokáže vhodne 

motivovať zamestnancov. 
l Učitelia sú hodnotení nespravodlivo. ––– Učitelia sú hodnotení spravodlivo. 

 

Otázka 06 
Aká je komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi? 
 

a Prístup vedenia školy k učiteľom 
je formálny, neosobný. ––– Prístup vedenia školy k učiteľom 

je neformálny, priateľský. 

b Vedenie školy má v zbore „favoritov“, 
ktorých nespravodlivo protežuje.  ––– Vedenie školy sa snaží o objektívny, 

spravodlivý prístup ku všetkým učiteľom. 

c Medzi vedením školy a učiteľmi 
dochádza k vážnejším konfliktom. ––– Medzi vedením školy a učiteľmi 

nedochádza k vážnejším konfliktom. 

d Učitelia sa boja prejaviť nesúhlas 
s vedením školy. ––– Učitelia sa neboja prejaviť nesúhlas 

s vedením školy. 

e O pracovných problémoch sa 
príliš nehovorí, dlho sa neriešia. ––– Pracovné problémy sa riešia hneď, 

a to otvorenou komunikáciou. 

f Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 
z nadradenej, nerovnocennej pozície. ––– Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 

ako s rovnocennými partnermi. 
 

Otázka 07 
Ako by ste charakterizovali vzťahy a spoluprácu medzi učiteľmi na vašej škole? 
 

a Medzi učiteľmi prevažuje rivalita. ––– Medzi učiteľmi prevažuje spolupráca. 

b Učitelia neprejavujú záujem 
o prácu a názory svojich kolegov. ––– Učitelia prejavujú záujem 

o prácu a názory svojich kolegov. 

 

2 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria spolu jednu komunitu. ................. –––––––––––––––––– 
e Učitelia sú na túto školu hrdí. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
f V škole sa často rozprávame o tom, aké sú naše ciele. ................................ –––––––––––––––––– 
g Akékoľvek zmeny sa robia až po dôkladnej príprave. .................................. –––––––––––––––––– 
h Škola poskytuje učiteľom dostatok slobody, aby sa mohli realizovať. ......... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 05 
Aký je štýl riadenia vašej školy? 
Pri každej dvojici charakteristík vyznačte krížikom možnosť na škále, ktorá vystihuje váš názor. 
 

a Riadenie školy je chaotické. ––– Riadenie školy je systematické. 
b Riadenie školy je autoritatívne. ––– Riadenie školy je demokratické. 

c Učitelia sú nedostatočne informovaní 
o zámeroch vedenia. ––– Učitelia sú dostatočne informovaní 

o zámeroch vedenia. 
d Vedenie rozhoduje subjektívne. ––– Vedenie rozhoduje objektívne, vecne. 

e Rozdelenie úloh a kompetencií 
v rámci školy je nejasné. ––– Rozdelenie úloh a kompetencií 

v rámci školy je jasné. 

f Vedenie prioritne háji záujmy 
zriaďovateľa, a to aj proti vôli učiteľov. ––– Vedenie prioritne háji záujmy učiteľov 

a žiakov, a to aj proti vôli zriaďovateľa. 

g Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov 
 nie je očakávaná ani vítaná. ––– Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov

je vítaná a podporovaná. 

h Vedenie školy často vstupuje 
do plnenia zadaných úloh. ––– Keď vedenie zadá úlohu, jej vykonanie

ponechá na poverených osobách. 

i Vedenie školy nevytvára učiteľom 
dobré podmienky na prácu. ––– Vedenie školy vytvára učiteľom 

dobré podmienky na prácu. 
j Porady sú neefektívne a neužitočné. ––– Porady sú efektívne a užitočné. 

k Vedenie školy nedokáže vhodne 
motivovať zamestnancov. ––– Vedenie školy dokáže vhodne 

motivovať zamestnancov. 
l Učitelia sú hodnotení nespravodlivo. ––– Učitelia sú hodnotení spravodlivo. 

 

Otázka 06 
Aká je komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi? 
 

a Prístup vedenia školy k učiteľom 
je formálny, neosobný. ––– Prístup vedenia školy k učiteľom 

je neformálny, priateľský. 

b Vedenie školy má v zbore „favoritov“, 
ktorých nespravodlivo protežuje.  ––– Vedenie školy sa snaží o objektívny, 

spravodlivý prístup ku všetkým učiteľom. 

c Medzi vedením školy a učiteľmi 
dochádza k vážnejším konfliktom. ––– Medzi vedením školy a učiteľmi 

nedochádza k vážnejším konfliktom. 

d Učitelia sa boja prejaviť nesúhlas 
s vedením školy. ––– Učitelia sa neboja prejaviť nesúhlas 

s vedením školy. 

e O pracovných problémoch sa 
príliš nehovorí, dlho sa neriešia. ––– Pracovné problémy sa riešia hneď, 

a to otvorenou komunikáciou. 

f Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 
z nadradenej, nerovnocennej pozície. ––– Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 

ako s rovnocennými partnermi. 
 

Otázka 07 
Ako by ste charakterizovali vzťahy a spoluprácu medzi učiteľmi na vašej škole? 
 

a Medzi učiteľmi prevažuje rivalita. ––– Medzi učiteľmi prevažuje spolupráca. 

b Učitelia neprejavujú záujem 
o prácu a názory svojich kolegov. ––– Učitelia prejavujú záujem 

o prácu a názory svojich kolegov. 

Názory učiteľov na vašej škole a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

Otázka rodič-04

 

2 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Škola sa snaží, aby ani jeden jej žiak nezaostával. ............................... –––––––––––––––––– 
e Škola sa snaží, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. ..................... –––––––––––––––––– 
f Škola sa snaží, aby s ňou rodičia boli spokojní. ................................... –––––––––––––––––– 
 
Otázka 04 
 

Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o škole? 
                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 

                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 
a Škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ............. –––––––––––––––––– 
b Škola sa neustále mení a vyvíja, často skúša nové veci. ...................... –––––––––––––––––– 
c Škola je otvorená ľuďom, podnetom a inšpirácii zvonka. ................... –––––––––––––––––– 
d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria jednu komunitu. .................. –––––––––––––––––– 
e Rodičia sú hrdí, že ich deti navštevujú práve túto školu. .................... –––––––––––––––––– 
 
Otázka 05 
 

Spomeňte si, ako vaše dieťa doma opisuje vyučovanie a dianie na hodinách. Skúste na základe jeho rozprá-
vania odhadnúť, ako často vaše dieťa zažíva na hodinách tieto situácie: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
a Na hodinách je príjemná, uvoľnená atmosféra. ..................................  –––––––––––––––––– 
b Učitelia sa snažia, aby hodiny boli pre žiakov zaujímavé. .................... –––––––––––––––––– 
c Učitelia oceňujú tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ........................... –––––––––––––––––– 
 

                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
d Učitelia učia rutinne, bez zápalu. ......................................................... –––––––––––––––––– 
e Učitelia sa na hodinách príliš ponáhľajú. ............................................. –––––––––––––––––– 
f Učitelia vystupujú voči žiakom príliš mocensky, autoritatívne. ........... –––––––––––––––––– 
g Učitelia zosmiešňujú niektorých žiakov, správajú sa k nim povýšene.  –––––––––––––––––– 
h Žiaci sa na hodinách nudia. .................................................................. –––––––––––––––––– 
i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. ................................................. –––––––––––––––––– 
j Žiaci pociťujú na hodinách strach. ....................................................... –––––––––––––––––– 
 
Otázka 06 
 

Spomeňte si, ako vaše dieťa doma opisuje vyučovanie a dianie na hodinách. Skúste na základe jeho rozprá-
vania odhadnúť, aká časť jeho učiteľov má nasledujúce vlastnosti: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                              nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ............................. –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ................... –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ......................... –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ......................... –––––––––––––––––– 
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Názory učiteľov na ciele školy

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na škále. Naj-
viac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 0 bodmi, najviac 
pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledovanej oblasti tak škola 
zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané hrub-
šou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na škále 0 – 6) do-
siahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čiara označuje prie-
merné hodnotenia namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, ste do-
siahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. V položkách, 
kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, ste dosiahli LEPŠÍ vý-

sledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpätie prie-
merných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená to, 
že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak je široká, 
znamená to, že v danej položke bol rozptyl medzi školami veľ-
ký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, že v danej položke 
boli niektoré školy hodnotené dosť zle. Ak siaha až k hornému 
okraju grafu, znamená to, že niektoré školy boli v danej položke 
hodnotené veľmi dobre.
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Názory rodičov na vašej škole a ich porovnanie s názormi rodičov na iných školách

Otázka žiak-03

 

1 

Ako sa cítiš v škole? 
Dotazník pre žiakov 

 
Keďže tráviš v škole veľa času, iste máš na ňu vlastný názor. Niektoré veci sa ti tu páčia, iné možno nie a pri-
vítal(a) by si zmenu. Chceme ti preto položiť niekoľko otázok o vašej škole. Neboj sa odpovedať úprimne, na 
dotazníku nebude tvoje meno. Svoje odpovede vyznač čiernym alebo modrým perom takýmito krížikmi: . 
Po vyplnení vlož dotazník do obálky, zalep ju a odovzdaj učiteľovi. 
 
Otázka 01 
 

Zamysli sa nad tým, ako vyzerá a ako je zariadená vaša škola (triedy, chodby, šatne, jedáleň...). 
Cítiš sa v nej príjemne? Alebo sa ti škola zdá neútulná či nepríjemná? 
V každom riadku vyznač krížikom možnosť, ktorá najlepšie vystihuje tvoje pocity. 
 
a málo miesta –––   veľa miesta 
b neprehľadná –––   prehľadná 
c stará –––   nová 
d tmavá –––   svetlá 
e špinavá –––   čistá 
f chladná –––   teplá 

g ohrozujúca –––   bezpečná 
h smutná –––   veselá 
i neútulná –––   útulná 
j neosobná –––   osobná 
k nepodnetná –––   podnetná 
l nepríjemná –––   príjemná

 
Otázka 02 
 

V otázke 1 si hodnotil(a) to, ako vaša škola vyzerá. Teraz sa zamysli nad tým, čo sa v škole celé dni deje. 
V každom riadku vyznač krížikom charakteristiku, ktorá najlepšie vystihuje vašu školu. 
 
a vážna –––   hravá 
b nervózna –––   pokojná 
c málo aktivít –––   veľa aktivít 
d jednotvárna –––   pestrá 
e nudná –––   zaujímavá 

f nepriateľská –––   priateľská 
g uzavretá –––   otvorená 
h je tu zmätok –––   je tu poriadok 
i stále rovnaká –––   mení sa 
j staromódna –––   moderná

 
Otázka 03 
 

Súhlasíš s nasledujúcimi tvrdeniami o vašej škole? 
                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 

                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 
a Škola sa snaží, aby žiaci dosahovali dobré výsledky. .......................... –––––––––––––––––– 
b Učitelia sa snažia, aby všetci žiaci boli prijatí na dobré stredné školy. . –––––––––––––––––– 
c Učitelia sa snažia, aby ani jeden žiak nezaostával. ............................. –––––––––––––––––– 
d Učitelia sa snažia, aby sa všetci žiaci cítili v škole príjemne. .............. –––––––––––––––––– 
e Naša škola chce byť niečím výnimočná a lepšia ako ostatné školy. ... –––––––––––––––––– 
f Naša škola sa stále mení a vyvíja, lebo často skúšame nové veci. ..... –––––––––––––––––– 
g Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria spolu jeden tím. ................. –––––––––––––––––– 
h Žiaci sú hrdí, že chodia na túto školu. ................................................. –––––––––––––––––– 

 

Kód školy:

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na 
škále. Najviac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 
0 bod mi, najviac pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledo-
vanej oblasti tak škola zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané 
hrubšou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na škále 
0 – 6) dosiahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čiara 
označuje priemerné hodnotenia namerané na ostatných 
školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, 
ste dosiahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 
V položkách, kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, 

ste dosiahli LEPŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpä-
tie priemerných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých 
školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená 
to, že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak 
je široká, znamená to, že v danej položke bol rozptyl me-
dzi školami veľký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, 
že v danej položke boli niektoré školy hodnotené dosť zle. 
Ak siaha až k hornému okraju grafu, znamená to, že nie-
ktoré školy boli v danej položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory žiakov na vašej škole a ich porovnanie s názormi žiakov na iných školách

Porovnanie názorov učiteľov (04a, b, c, d, e), rodičov (04a, b, c, d, e) na vašej škole
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Názory žiakov na ciele školy

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na škále. Naj-
viac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 0 bodmi, najviac 
pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledovanej oblasti tak škola 
zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané hrub-
šou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na škále 0 – 6) do-
siahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čiara označuje prie-
merné hodnotenia namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, ste do-
siahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. V položkách, 
kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, ste dosiahli LEPŠÍ vý-

sledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpätie prie-
merných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená to, 
že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak je široká, 
znamená to, že v danej položke bol rozptyl medzi školami veľ-
ký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, že v danej položke 
boli niektoré školy hodnotené dosť zle. Ak siaha až k hornému 
okraju grafu, znamená to, že niektoré školy boli v danej položke 
hodnotené veľmi dobre.

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámer-
ne položené učiteľom, žiakom aj rodičom, 
aby bolo možné porovnať ich názory. Ten-
to graf má umožniť rýchlo vidieť, v kto-
rých prípadoch sa názory učiteľov a rodi-
čov z vašej školy najviac odlišujú. Čiarko-
vaná lomená čiara označuje názory učite-
ľov vašej školy a plná lomená čiara ozna-
čuje názory rodičov všetkých žiakov va-
šej školy. Každý lúč vychádzajúci zo stre-
du grafu znázorňuje jednu podotázku skú-
manej otázky. V podotázkach, kde sa dve 
čiary (čiarkovaná a plná) prekrývajú ale-
bo sú blízko pri sebe, sa názory jednotli-
vých skupín (U, R) zhodovali. Ak sú čiary 
ďalej od seba, znamená to, že sa názory 
učiteľov a rodičov líšia. Čím je čiara bliž-
šie k stredu grafu, tým je názor príslušnej 
skupiny respondentov negatívnejší, čím je 
čiara bližšie k obvodu grafu, tým je názor 
danej skupiny pozitívnejší.
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Štýl riadenia, komunikácia
a vzťahy medzi vedením

a učiteľmi
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Otázka učiteľ-05

 

2 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria spolu jednu komunitu. ................. –––––––––––––––––– 
e Učitelia sú na túto školu hrdí. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
f V škole sa často rozprávame o tom, aké sú naše ciele. ................................ –––––––––––––––––– 
g Akékoľvek zmeny sa robia až po dôkladnej príprave. .................................. –––––––––––––––––– 
h Škola poskytuje učiteľom dostatok slobody, aby sa mohli realizovať. ......... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 05 
Aký je štýl riadenia vašej školy? 
Pri každej dvojici charakteristík vyznačte krížikom možnosť na škále, ktorá vystihuje váš názor. 
 

a Riadenie školy je chaotické. ––– Riadenie školy je systematické. 
b Riadenie školy je autoritatívne. ––– Riadenie školy je demokratické. 

c Učitelia sú nedostatočne informovaní 
o zámeroch vedenia. ––– Učitelia sú dostatočne informovaní 

o zámeroch vedenia. 
d Vedenie rozhoduje subjektívne. ––– Vedenie rozhoduje objektívne, vecne. 

e Rozdelenie úloh a kompetencií 
v rámci školy je nejasné. ––– Rozdelenie úloh a kompetencií 

v rámci školy je jasné. 

f Vedenie prioritne háji záujmy 
zriaďovateľa, a to aj proti vôli učiteľov. ––– Vedenie prioritne háji záujmy učiteľov 

a žiakov, a to aj proti vôli zriaďovateľa. 

g Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov 
 nie je očakávaná ani vítaná. ––– Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov

je vítaná a podporovaná. 

h Vedenie školy často vstupuje 
do plnenia zadaných úloh. ––– Keď vedenie zadá úlohu, jej vykonanie

ponechá na poverených osobách. 

i Vedenie školy nevytvára učiteľom 
dobré podmienky na prácu. ––– Vedenie školy vytvára učiteľom 

dobré podmienky na prácu. 
j Porady sú neefektívne a neužitočné. ––– Porady sú efektívne a užitočné. 

k Vedenie školy nedokáže vhodne 
motivovať zamestnancov. ––– Vedenie školy dokáže vhodne 

motivovať zamestnancov. 
l Učitelia sú hodnotení nespravodlivo. ––– Učitelia sú hodnotení spravodlivo. 

 

Otázka 06 
Aká je komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi? 
 

a Prístup vedenia školy k učiteľom 
je formálny, neosobný. ––– Prístup vedenia školy k učiteľom 

je neformálny, priateľský. 

b Vedenie školy má v zbore „favoritov“, 
ktorých nespravodlivo protežuje.  ––– Vedenie školy sa snaží o objektívny, 

spravodlivý prístup ku všetkým učiteľom. 

c Medzi vedením školy a učiteľmi 
dochádza k vážnejším konfliktom. ––– Medzi vedením školy a učiteľmi 

nedochádza k vážnejším konfliktom. 

d Učitelia sa boja prejaviť nesúhlas 
s vedením školy. ––– Učitelia sa neboja prejaviť nesúhlas 

s vedením školy. 

e O pracovných problémoch sa 
príliš nehovorí, dlho sa neriešia. ––– Pracovné problémy sa riešia hneď, 

a to otvorenou komunikáciou. 

f Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 
z nadradenej, nerovnocennej pozície. ––– Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 

ako s rovnocennými partnermi. 
 

Otázka 07 
Ako by ste charakterizovali vzťahy a spoluprácu medzi učiteľmi na vašej škole? 
 

a Medzi učiteľmi prevažuje rivalita. ––– Medzi učiteľmi prevažuje spolupráca. 

b Učitelia neprejavujú záujem 
o prácu a názory svojich kolegov. ––– Učitelia prejavujú záujem 

o prácu a názory svojich kolegov. 

Názory učiteľov na vašej škole a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na škále. 
Najviac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 0 bodmi, 
najviac pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledovanej oblasti 
tak škola zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané 
hrubšou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na šká-
le 0 – 6) dosiahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia namerané na ostatných 
školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. V po-
ložkách, kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, ste do-

siahli LEPŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpätie 
priemerných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých ško-
lách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená to, 
že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak je širo-
ká, znamená to, že v danej položke bol rozptyl medzi škola-
mi veľký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, že v danej 
položke boli niektoré školy hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená to, že niektoré školy boli 
v danej položke hodnotené veľmi dobre.
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Otázka učiteľ-06

 

2 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria spolu jednu komunitu. ................. –––––––––––––––––– 
e Učitelia sú na túto školu hrdí. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
f V škole sa často rozprávame o tom, aké sú naše ciele. ................................ –––––––––––––––––– 
g Akékoľvek zmeny sa robia až po dôkladnej príprave. .................................. –––––––––––––––––– 
h Škola poskytuje učiteľom dostatok slobody, aby sa mohli realizovať. ......... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 05 
Aký je štýl riadenia vašej školy? 
Pri každej dvojici charakteristík vyznačte krížikom možnosť na škále, ktorá vystihuje váš názor. 
 

a Riadenie školy je chaotické. ––– Riadenie školy je systematické. 
b Riadenie školy je autoritatívne. ––– Riadenie školy je demokratické. 

c Učitelia sú nedostatočne informovaní 
o zámeroch vedenia. ––– Učitelia sú dostatočne informovaní 

o zámeroch vedenia. 
d Vedenie rozhoduje subjektívne. ––– Vedenie rozhoduje objektívne, vecne. 

e Rozdelenie úloh a kompetencií 
v rámci školy je nejasné. ––– Rozdelenie úloh a kompetencií 

v rámci školy je jasné. 

f Vedenie prioritne háji záujmy 
zriaďovateľa, a to aj proti vôli učiteľov. ––– Vedenie prioritne háji záujmy učiteľov 

a žiakov, a to aj proti vôli zriaďovateľa. 

g Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov 
 nie je očakávaná ani vítaná. ––– Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov

je vítaná a podporovaná. 

h Vedenie školy často vstupuje 
do plnenia zadaných úloh. ––– Keď vedenie zadá úlohu, jej vykonanie

ponechá na poverených osobách. 

i Vedenie školy nevytvára učiteľom 
dobré podmienky na prácu. ––– Vedenie školy vytvára učiteľom 

dobré podmienky na prácu. 
j Porady sú neefektívne a neužitočné. ––– Porady sú efektívne a užitočné. 

k Vedenie školy nedokáže vhodne 
motivovať zamestnancov. ––– Vedenie školy dokáže vhodne 

motivovať zamestnancov. 
l Učitelia sú hodnotení nespravodlivo. ––– Učitelia sú hodnotení spravodlivo. 

 

Otázka 06 
Aká je komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi? 
 

a Prístup vedenia školy k učiteľom 
je formálny, neosobný. ––– Prístup vedenia školy k učiteľom 

je neformálny, priateľský. 

b Vedenie školy má v zbore „favoritov“, 
ktorých nespravodlivo protežuje.  ––– Vedenie školy sa snaží o objektívny, 

spravodlivý prístup ku všetkým učiteľom. 

c Medzi vedením školy a učiteľmi 
dochádza k vážnejším konfliktom. ––– Medzi vedením školy a učiteľmi 

nedochádza k vážnejším konfliktom. 

d Učitelia sa boja prejaviť nesúhlas 
s vedením školy. ––– Učitelia sa neboja prejaviť nesúhlas 

s vedením školy. 

e O pracovných problémoch sa 
príliš nehovorí, dlho sa neriešia. ––– Pracovné problémy sa riešia hneď, 

a to otvorenou komunikáciou. 

f Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 
z nadradenej, nerovnocennej pozície. ––– Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 

ako s rovnocennými partnermi. 
 

Otázka 07 
Ako by ste charakterizovali vzťahy a spoluprácu medzi učiteľmi na vašej škole? 
 

a Medzi učiteľmi prevažuje rivalita. ––– Medzi učiteľmi prevažuje spolupráca. 

b Učitelia neprejavujú záujem 
o prácu a názory svojich kolegov. ––– Učitelia prejavujú záujem 

o prácu a názory svojich kolegov. 

Názory učiteľov na vašej škole a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách
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Názory učiteľov na komunikáciu s vedením

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na 
škále. Najviac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 
0 bodmi, najviac pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledo-
vanej oblasti tak škola zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané 
hrubšou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na škále 
0 – 6) dosiahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čiara 
označuje priemerné hodnotenia namerané na ostatných 
školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, 
ste dosiahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 
V položkách, kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, 

ste dosiahli LEPŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpä-
tie priemerných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých 
školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená 
to, že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak 
je široká, znamená to, že v danej položke bol rozptyl me-
dzi školami veľký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, 
že v danej položke boli niektoré školy hodnotené dosť zle. 
Ak siaha až k hornému okraju grafu, znamená to, že nie-
ktoré školy boli v danej položke hodnotené veľmi dobre.
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Socioklíma a vzťahy 
medzi učiteľmi
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Otázka učiteľ-07

 

2 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

d Učitelia, rodičia a žiaci tejto školy tvoria spolu jednu komunitu. ................. –––––––––––––––––– 
e Učitelia sú na túto školu hrdí. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
f V škole sa často rozprávame o tom, aké sú naše ciele. ................................ –––––––––––––––––– 
g Akékoľvek zmeny sa robia až po dôkladnej príprave. .................................. –––––––––––––––––– 
h Škola poskytuje učiteľom dostatok slobody, aby sa mohli realizovať. ......... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 05 
Aký je štýl riadenia vašej školy? 
Pri každej dvojici charakteristík vyznačte krížikom možnosť na škále, ktorá vystihuje váš názor. 
 

a Riadenie školy je chaotické. ––– Riadenie školy je systematické. 
b Riadenie školy je autoritatívne. ––– Riadenie školy je demokratické. 

c Učitelia sú nedostatočne informovaní 
o zámeroch vedenia. ––– Učitelia sú dostatočne informovaní 

o zámeroch vedenia. 
d Vedenie rozhoduje subjektívne. ––– Vedenie rozhoduje objektívne, vecne. 

e Rozdelenie úloh a kompetencií 
v rámci školy je nejasné. ––– Rozdelenie úloh a kompetencií 

v rámci školy je jasné. 

f Vedenie prioritne háji záujmy 
zriaďovateľa, a to aj proti vôli učiteľov. ––– Vedenie prioritne háji záujmy učiteľov 

a žiakov, a to aj proti vôli zriaďovateľa. 

g Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov 
 nie je očakávaná ani vítaná. ––– Iniciatívnosť a vlastná aktivita učiteľov

je vítaná a podporovaná. 

h Vedenie školy často vstupuje 
do plnenia zadaných úloh. ––– Keď vedenie zadá úlohu, jej vykonanie

ponechá na poverených osobách. 

i Vedenie školy nevytvára učiteľom 
dobré podmienky na prácu. ––– Vedenie školy vytvára učiteľom 

dobré podmienky na prácu. 
j Porady sú neefektívne a neužitočné. ––– Porady sú efektívne a užitočné. 

k Vedenie školy nedokáže vhodne 
motivovať zamestnancov. ––– Vedenie školy dokáže vhodne 

motivovať zamestnancov. 
l Učitelia sú hodnotení nespravodlivo. ––– Učitelia sú hodnotení spravodlivo. 

 

Otázka 06 
Aká je komunikácia medzi vedením školy a učiteľmi? 
 

a Prístup vedenia školy k učiteľom 
je formálny, neosobný. ––– Prístup vedenia školy k učiteľom 

je neformálny, priateľský. 

b Vedenie školy má v zbore „favoritov“, 
ktorých nespravodlivo protežuje.  ––– Vedenie školy sa snaží o objektívny, 

spravodlivý prístup ku všetkým učiteľom. 

c Medzi vedením školy a učiteľmi 
dochádza k vážnejším konfliktom. ––– Medzi vedením školy a učiteľmi 

nedochádza k vážnejším konfliktom. 

d Učitelia sa boja prejaviť nesúhlas 
s vedením školy. ––– Učitelia sa neboja prejaviť nesúhlas 

s vedením školy. 

e O pracovných problémoch sa 
príliš nehovorí, dlho sa neriešia. ––– Pracovné problémy sa riešia hneď, 

a to otvorenou komunikáciou. 

f Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 
z nadradenej, nerovnocennej pozície. ––– Vedenie školy komunikuje s učiteľmi 

ako s rovnocennými partnermi. 
 

Otázka 07 
Ako by ste charakterizovali vzťahy a spoluprácu medzi učiteľmi na vašej škole? 
 

a Medzi učiteľmi prevažuje rivalita. ––– Medzi učiteľmi prevažuje spolupráca. 

b Učitelia neprejavujú záujem 
o prácu a názory svojich kolegov. ––– Učitelia prejavujú záujem 

o prácu a názory svojich kolegov. 
 

3 

c V rámci zboru pracuje každý učiteľ 
(každá PK) na vlastnú päsť. ––– Celý pedagogický zbor sa snaží 

pracovať koordinovane. 

d Medzi učiteľmi dochádza 
k vážnejším sporom a konfliktom. ––– Medzi učiteľmi nedochádza 

k vážnejším sporom a konfliktom. 

e Vzťahy medzi staršími a mladšími 
členmi zboru nie sú dobré. ––– Vzťahy medzi staršími a mladšími

členmi zboru sú dobré. 
 

Otázka 08 
Mnohí učitelia začnú po istom čase pociťovať príznaky vyhorenia. Syndróm vyhorenia sa prejavuje permanentnou 
únavou, frustráciou, stresom, pocitom, že pracovná záťaž a prekážky sú nezvládnuteľné, stratou motivácie a záujmu 
o vlastnú prácu, pochybovaním o jej zmysle. Pozorujete na sebe príznaky vyhorenia? Vyznačte krížikom polohu na 
škále, ktorá vystihuje váš pocit. 
 

silné príznaky vyhorenia    ––––––––––––    žiadne príznaky vyhorenia 
 

Otázka 09 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by sa na nich vyskytovali nasledujúce činnosti: 
                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
a žiaci počúvajú učiteľa, ktorý stojí pred tabuľou a vysvetľuje učivo ............. –––––––––––––––––– 
b žiaci si píšu, čo učiteľ diktuje alebo píše na tabuľu ...................................... –––––––––––––––––– 
c žiaci si sami čítajú text z učebnice a robia si z neho poznámky ................... –––––––––––––––––– 
d žiaci odpovedajú pri tabuli ........................................................................... –––––––––––––––––– 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
e žiaci kladú učiteľovi otázky ........................................................................... –––––––––––––––––– 
f žiaci diskutujú s učiteľom ............................................................................. –––––––––––––––––– 
g žiaci diskutujú medzi sebou ......................................................................... –––––––––––––––––– 
h žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v menších skupinách ................................ –––––––––––––––––– 
i žiaci robia praktické pokusy a experimenty ................................................. –––––––––––––––––– 
j žiaci sledujú referáty či prezentácie spolužiakov ......................................... –––––––––––––––––– 
k na hodine prebieha nejaká súťaž alebo kvíz ................................................ –––––––––––––––––– 
l žiaci počúvajú rozprávanie hosťa, ktorého im pozval učiteľ ........................ –––––––––––––––––– 
m žiaci využívajú počítače, notebooky, tablety alebo inú techniku ................. –––––––––––––––––– 
n žiaci využívajú internet (priamo na hodine) ................................................. –––––––––––––––––– 
o žiaci využívajú rôzne pomôcky, ktoré učiteľ priniesol na hodinu ................. –––––––––––––––––– 
p učiteľ sa osobitne venuje najlepším žiakom ................................................  –––––––––––––––––– 
q učiteľ sa osobitne venuje najslabším žiakom ..............................................  –––––––––––––––––– 
 

Otázka 10 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by ste boli svedkami nasledujúcich situácií: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
a Na hodine je príjemná, uvoľnená atmosféra. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Učiteľ sa snaží, aby hodina bola pre žiakov zaujímavá. ................................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ oceňuje tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ..................................... –––––––––––––––––– 
  

Názory učiteľov na vašej škole a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

Otázka učiteľ-08

 

3 

c V rámci zboru pracuje každý učiteľ 
(každá PK) na vlastnú päsť. ––– Celý pedagogický zbor sa snaží 

pracovať koordinovane. 

d Medzi učiteľmi dochádza 
k vážnejším sporom a konfliktom. ––– Medzi učiteľmi nedochádza 

k vážnejším sporom a konfliktom. 

e Vzťahy medzi staršími a mladšími 
členmi zboru nie sú dobré. ––– Vzťahy medzi staršími a mladšími

členmi zboru sú dobré. 
 

Otázka 08 
Mnohí učitelia začnú po istom čase pociťovať príznaky vyhorenia. Syndróm vyhorenia sa prejavuje permanentnou 
únavou, frustráciou, stresom, pocitom, že pracovná záťaž a prekážky sú nezvládnuteľné, stratou motivácie a záujmu 
o vlastnú prácu, pochybovaním o jej zmysle. Pozorujete na sebe príznaky vyhorenia? Vyznačte krížikom polohu na 
škále, ktorá vystihuje váš pocit. 
 

silné príznaky vyhorenia    ––––––––––––    žiadne príznaky vyhorenia 
 

Otázka 09 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by sa na nich vyskytovali nasledujúce činnosti: 
                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
a žiaci počúvajú učiteľa, ktorý stojí pred tabuľou a vysvetľuje učivo ............. –––––––––––––––––– 
b žiaci si píšu, čo učiteľ diktuje alebo píše na tabuľu ...................................... –––––––––––––––––– 
c žiaci si sami čítajú text z učebnice a robia si z neho poznámky ................... –––––––––––––––––– 
d žiaci odpovedajú pri tabuli ........................................................................... –––––––––––––––––– 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
e žiaci kladú učiteľovi otázky ........................................................................... –––––––––––––––––– 
f žiaci diskutujú s učiteľom ............................................................................. –––––––––––––––––– 
g žiaci diskutujú medzi sebou ......................................................................... –––––––––––––––––– 
h žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v menších skupinách ................................ –––––––––––––––––– 
i žiaci robia praktické pokusy a experimenty ................................................. –––––––––––––––––– 
j žiaci sledujú referáty či prezentácie spolužiakov ......................................... –––––––––––––––––– 
k na hodine prebieha nejaká súťaž alebo kvíz ................................................ –––––––––––––––––– 
l žiaci počúvajú rozprávanie hosťa, ktorého im pozval učiteľ ........................ –––––––––––––––––– 
m žiaci využívajú počítače, notebooky, tablety alebo inú techniku ................. –––––––––––––––––– 
n žiaci využívajú internet (priamo na hodine) ................................................. –––––––––––––––––– 
o žiaci využívajú rôzne pomôcky, ktoré učiteľ priniesol na hodinu ................. –––––––––––––––––– 
p učiteľ sa osobitne venuje najlepším žiakom ................................................  –––––––––––––––––– 
q učiteľ sa osobitne venuje najslabším žiakom ..............................................  –––––––––––––––––– 
 

Otázka 10 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by ste boli svedkami nasledujúcich situácií: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
a Na hodine je príjemná, uvoľnená atmosféra. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Učiteľ sa snaží, aby hodina bola pre žiakov zaujímavá. ................................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ oceňuje tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ..................................... –––––––––––––––––– 
  

                   Odpovede učiteľov na všetkých 
Odpovede učiteľov na vašej škole      meraných školách

Hodn. Počet % Graf
6 376 23,6
5 506 31,8
4 247 15,5
3 208 13,1
2 102 6,4
1 64 4,0
0 32 2,0
N 55 3,5

4,3

Príznaky vyhorenia / celá vzorka – učitelia

Priemer

Hodn. Počet % Graf
6 8 53,3
5 2 13,3
4 2 13,3
3 1 6,7
2 1 6,7
1 0 0,0
0 0 0,0
N 1 6,7

5,1

Príznaky vyhorenia / vaša škola – učitelia

Priemer
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Názory učiteľov na vzťahy medzi nimi
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Vyučovacie štýly učiteľov
a klíma na hodinách
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Otázka učiteľ-09, žiak-04

 

3 

c V rámci zboru pracuje každý učiteľ 
(každá PK) na vlastnú päsť. ––– Celý pedagogický zbor sa snaží 

pracovať koordinovane. 

d Medzi učiteľmi dochádza 
k vážnejším sporom a konfliktom. ––– Medzi učiteľmi nedochádza 

k vážnejším sporom a konfliktom. 

e Vzťahy medzi staršími a mladšími 
členmi zboru nie sú dobré. ––– Vzťahy medzi staršími a mladšími

členmi zboru sú dobré. 
 

Otázka 08 
Mnohí učitelia začnú po istom čase pociťovať príznaky vyhorenia. Syndróm vyhorenia sa prejavuje permanentnou 
únavou, frustráciou, stresom, pocitom, že pracovná záťaž a prekážky sú nezvládnuteľné, stratou motivácie a záujmu 
o vlastnú prácu, pochybovaním o jej zmysle. Pozorujete na sebe príznaky vyhorenia? Vyznačte krížikom polohu na 
škále, ktorá vystihuje váš pocit. 
 

silné príznaky vyhorenia    ––––––––––––    žiadne príznaky vyhorenia 
 

Otázka 09 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by sa na nich vyskytovali nasledujúce činnosti: 
                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
a žiaci počúvajú učiteľa, ktorý stojí pred tabuľou a vysvetľuje učivo ............. –––––––––––––––––– 
b žiaci si píšu, čo učiteľ diktuje alebo píše na tabuľu ...................................... –––––––––––––––––– 
c žiaci si sami čítajú text z učebnice a robia si z neho poznámky ................... –––––––––––––––––– 
d žiaci odpovedajú pri tabuli ........................................................................... –––––––––––––––––– 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
e žiaci kladú učiteľovi otázky ........................................................................... –––––––––––––––––– 
f žiaci diskutujú s učiteľom ............................................................................. –––––––––––––––––– 
g žiaci diskutujú medzi sebou ......................................................................... –––––––––––––––––– 
h žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v menších skupinách ................................ –––––––––––––––––– 
i žiaci robia praktické pokusy a experimenty ................................................. –––––––––––––––––– 
j žiaci sledujú referáty či prezentácie spolužiakov ......................................... –––––––––––––––––– 
k na hodine prebieha nejaká súťaž alebo kvíz ................................................ –––––––––––––––––– 
l žiaci počúvajú rozprávanie hosťa, ktorého im pozval učiteľ ........................ –––––––––––––––––– 
m žiaci využívajú počítače, notebooky, tablety alebo inú techniku ................. –––––––––––––––––– 
n žiaci využívajú internet (priamo na hodine) ................................................. –––––––––––––––––– 
o žiaci využívajú rôzne pomôcky, ktoré učiteľ priniesol na hodinu ................. –––––––––––––––––– 
p učiteľ sa osobitne venuje najlepším žiakom ................................................  –––––––––––––––––– 
q učiteľ sa osobitne venuje najslabším žiakom ..............................................  –––––––––––––––––– 
 

Otázka 10 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by ste boli svedkami nasledujúcich situácií: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
a Na hodine je príjemná, uvoľnená atmosféra. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Učiteľ sa snaží, aby hodina bola pre žiakov zaujímavá. ................................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ oceňuje tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ..................................... –––––––––––––––––– 
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c V rámci zboru pracuje každý učiteľ 
(každá PK) na vlastnú päsť. ––– Celý pedagogický zbor sa snaží 

pracovať koordinovane. 

d Medzi učiteľmi dochádza 
k vážnejším sporom a konfliktom. ––– Medzi učiteľmi nedochádza 

k vážnejším sporom a konfliktom. 

e Vzťahy medzi staršími a mladšími 
členmi zboru nie sú dobré. ––– Vzťahy medzi staršími a mladšími

členmi zboru sú dobré. 
 

Otázka 08 
Mnohí učitelia začnú po istom čase pociťovať príznaky vyhorenia. Syndróm vyhorenia sa prejavuje permanentnou 
únavou, frustráciou, stresom, pocitom, že pracovná záťaž a prekážky sú nezvládnuteľné, stratou motivácie a záujmu 
o vlastnú prácu, pochybovaním o jej zmysle. Pozorujete na sebe príznaky vyhorenia? Vyznačte krížikom polohu na 
škále, ktorá vystihuje váš pocit. 
 

silné príznaky vyhorenia    ––––––––––––    žiadne príznaky vyhorenia 
 

Otázka 09 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by sa na nich vyskytovali nasledujúce činnosti: 
                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
a žiaci počúvajú učiteľa, ktorý stojí pred tabuľou a vysvetľuje učivo ............. –––––––––––––––––– 
b žiaci si píšu, čo učiteľ diktuje alebo píše na tabuľu ...................................... –––––––––––––––––– 
c žiaci si sami čítajú text z učebnice a robia si z neho poznámky ................... –––––––––––––––––– 
d žiaci odpovedajú pri tabuli ........................................................................... –––––––––––––––––– 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
e žiaci kladú učiteľovi otázky ........................................................................... –––––––––––––––––– 
f žiaci diskutujú s učiteľom ............................................................................. –––––––––––––––––– 
g žiaci diskutujú medzi sebou ......................................................................... –––––––––––––––––– 
h žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v menších skupinách ................................ –––––––––––––––––– 
i žiaci robia praktické pokusy a experimenty ................................................. –––––––––––––––––– 
j žiaci sledujú referáty či prezentácie spolužiakov ......................................... –––––––––––––––––– 
k na hodine prebieha nejaká súťaž alebo kvíz ................................................ –––––––––––––––––– 
l žiaci počúvajú rozprávanie hosťa, ktorého im pozval učiteľ ........................ –––––––––––––––––– 
m žiaci využívajú počítače, notebooky, tablety alebo inú techniku ................. –––––––––––––––––– 
n žiaci využívajú internet (priamo na hodine) ................................................. –––––––––––––––––– 
o žiaci využívajú rôzne pomôcky, ktoré učiteľ priniesol na hodinu ................. –––––––––––––––––– 
p učiteľ sa osobitne venuje najlepším žiakom ................................................  –––––––––––––––––– 
q učiteľ sa osobitne venuje najslabším žiakom ..............................................  –––––––––––––––––– 
 

Otázka 10 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by ste boli svedkami nasledujúcich situácií: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
a Na hodine je príjemná, uvoľnená atmosféra. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Učiteľ sa snaží, aby hodina bola pre žiakov zaujímavá. ................................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ oceňuje tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ..................................... –––––––––––––––––– 
  

Názory učiteľov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách
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Názory učiteľov na činnosť na hodinách

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svo-
ju odpoveď na škále. Najviac negatívna 
odpoveď bola vždy hodnotená 0 bodmi, 
najviac pozitívna 6 bodmi. V rámci kaž-
dej sledovanej oblasti tak škola zbierala 
„dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod-
no tami pospájané hrubšou čiarou ozna-
čujú priemerné hodnotenia (na škále 
0 – 6) dosiahnuté na vašej škole. Ten-
šia bodkovaná čiara označuje priemer-
né hodnotenia namerané na ostatných 
školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bod-
kovanou čiarou, ste dosiahli HORŠÍ vý-
sledok ako priemer ostatných škôl. V po-
ložkách, kde je plná čiara NAD bodkova-
nou čiarou, ste dosiahli LEPŠÍ výsledok 
ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu 
vyznačuje rozpätie priemerných hodnôt, 
ktoré sa vyskytli na jednotlivých ško-
lách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom 
smere), znamená to, že v danej položke 
bol rozptyl medzi školami malý. Ak je ši-
roká, znamená to, že v danej položke bol 
rozptyl medzi školami veľký. Ak siaha až 
k spodku grafu, znamená to, že v danej 
položke boli niektoré školy hodnotené 
dosť zle. Ak siaha až k hornému okraju 
grafu, znamená to, že niektoré školy boli 
v danej položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory žiakov na vašej škole a ich porovnanie s názormi žiakov na iných školách

Porovnanie názorov učiteľov a žiakov na vašej škole
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Názory žiakov na činnosť na hodinách

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na škále. Naj-
viac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 0 bodmi, najviac 
pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledovanej oblasti tak škola 
zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané hrub-
šou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na škále 0 – 6) do-
siahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čiara označuje prie-
merné hodnotenia namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, ste do-
siahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. V položkách, 
kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, ste dosiahli LEPŠÍ vý-

sledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpätie prie-
merných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená to, 
že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak je široká, 
znamená to, že v danej položke bol rozptyl medzi školami veľ-
ký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, že v danej položke 
boli niektoré školy hodnotené dosť zle. Ak siaha až k hornému 
okraju grafu, znamená to, že niektoré školy boli v danej položke 
hodnotené veľmi dobre.

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámer-
ne položené učiteľom, žiakom aj rodičom, 
aby bolo možné porovnať ich názory. Ten-
to graf má umožniť rýchlo vidieť, v kto-
rých prípadoch sa názory učiteľov a žia-
kov z vašej školy najviac odlišujú. Čiarko-
vaná lomená čiara označuje názory uči-
teľov vašej školy, bodkovaná lomená čia-
ra označuje názory žiakov II. stupňa va-
šej školy. Každý lúč vychádzajúci zo stredu 
grafu znázorňuje jednu podotázku skúma-
nej otázky. V podotázkach, kde sa dve čia-
ry (čiarkovaná a bodkovaná) prekrývajú 
alebo sú blízko pri sebe, sa názory jednot-
livých skupín (U, Ž) zhodovali. Ak sú čia-
ry ďalej od seba, znamená to, že sa názo-
ry učiteľov a žiakov líšia. Čím je čiara bliž-
šie k stredu grafu, tým je názor príslušnej 
skupiny respondentov negatívnejší, čím je 
čiara bližšie k obvodu grafu, tým je názor 
danej skupiny pozitívnejší.
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Otázka učiteľ-10, žiak-05, rodič-05

Názory učiteľov na vašej škole a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

 

4 

                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
d Učiteľ učí rutinne, bez zápalu. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa na hodinách príliš ponáhľa. ........................................................... –––––––––––––––––– 

f Učiteľ vystupuje príliš mocensky, autoritatívne. .......................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ zosmiešňuje niektorých žiakov, správa sa k nim povýšene. .............. –––––––––––––––––– 
h Žiaci sa na hodine nudia. .............................................................................. –––––––––––––––––– 
i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. .......................................................... –––––––––––––––––– 
j Žiaci pociťujú na hodine strach. ................................................................... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 11 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, aká časť učiteľov by spĺňala nasledujúce charakteristiky: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                               nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ...................................... –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ............................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ................................. –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ................................. –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. ........................... –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. .................................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ............................ –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. ........................................................... –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 12 
Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

často        občas    výnimočne  vôbec               často        občas    výnimočne  vôbec 
         (neviem o tom)                   (neviem o tom) 

 

a záškoláctvo  –––––––––––– 

b vandalizmus  –––––––––––– 

c krádeže   –––––––––––– 

d šikanovanie  –––––––––––– 

e kyberšikana  –––––––––––– 
f fajčenie   –––––––––––– 
g pitie alkoholu –––––––––––– 
h užívanie drog –––––––––––– 

Otázka 13 
Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vzťahy medzi vašou školou a rodičmi? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Rodičia sa zaujímajú o dianie v škole a o jej fungovanie. ............................. –––––––––––––––––– 
b Rodičia sa zúčastňujú na triednych schôdzkach rodičov. ............................. –––––––––––––––––– 
c Rodičia rôznymi formami pomáhajú škole. .................................................. –––––––––––––––––– 
d Rodičia dokážu uznať chybu svojho dieťaťa. ................................................ –––––––––––––––––– 
e Rodičia akceptujú známky, ktoré učitelia dajú ich deťom. .......................... –––––––––––––––––– 
f Škola komunikuje s rodičmi nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy. .. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 14 
Aká je celková atmosféra (klíma) na vašej škole? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 

 

3 

c V rámci zboru pracuje každý učiteľ 
(každá PK) na vlastnú päsť. ––– Celý pedagogický zbor sa snaží 

pracovať koordinovane. 

d Medzi učiteľmi dochádza 
k vážnejším sporom a konfliktom. ––– Medzi učiteľmi nedochádza 

k vážnejším sporom a konfliktom. 

e Vzťahy medzi staršími a mladšími 
členmi zboru nie sú dobré. ––– Vzťahy medzi staršími a mladšími

členmi zboru sú dobré. 
 

Otázka 08 
Mnohí učitelia začnú po istom čase pociťovať príznaky vyhorenia. Syndróm vyhorenia sa prejavuje permanentnou 
únavou, frustráciou, stresom, pocitom, že pracovná záťaž a prekážky sú nezvládnuteľné, stratou motivácie a záujmu 
o vlastnú prácu, pochybovaním o jej zmysle. Pozorujete na sebe príznaky vyhorenia? Vyznačte krížikom polohu na 
škále, ktorá vystihuje váš pocit. 
 

silné príznaky vyhorenia    ––––––––––––    žiadne príznaky vyhorenia 
 

Otázka 09 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by sa na nich vyskytovali nasledujúce činnosti: 
                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
a žiaci počúvajú učiteľa, ktorý stojí pred tabuľou a vysvetľuje učivo ............. –––––––––––––––––– 
b žiaci si píšu, čo učiteľ diktuje alebo píše na tabuľu ...................................... –––––––––––––––––– 
c žiaci si sami čítajú text z učebnice a robia si z neho poznámky ................... –––––––––––––––––– 
d žiaci odpovedajú pri tabuli ........................................................................... –––––––––––––––––– 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
e žiaci kladú učiteľovi otázky ........................................................................... –––––––––––––––––– 
f žiaci diskutujú s učiteľom ............................................................................. –––––––––––––––––– 
g žiaci diskutujú medzi sebou ......................................................................... –––––––––––––––––– 
h žiaci pracujú vo dvojiciach alebo v menších skupinách ................................ –––––––––––––––––– 
i žiaci robia praktické pokusy a experimenty ................................................. –––––––––––––––––– 
j žiaci sledujú referáty či prezentácie spolužiakov ......................................... –––––––––––––––––– 
k na hodine prebieha nejaká súťaž alebo kvíz ................................................ –––––––––––––––––– 
l žiaci počúvajú rozprávanie hosťa, ktorého im pozval učiteľ ........................ –––––––––––––––––– 
m žiaci využívajú počítače, notebooky, tablety alebo inú techniku ................. –––––––––––––––––– 
n žiaci využívajú internet (priamo na hodine) ................................................. –––––––––––––––––– 
o žiaci využívajú rôzne pomôcky, ktoré učiteľ priniesol na hodinu ................. –––––––––––––––––– 
p učiteľ sa osobitne venuje najlepším žiakom ................................................  –––––––––––––––––– 
q učiteľ sa osobitne venuje najslabším žiakom ..............................................  –––––––––––––––––– 
 

Otázka 10 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, ako často by ste boli svedkami nasledujúcich situácií: 
                           takmer                               pomerne         veľmi 
                            nikdy            občas              často            často 
a Na hodine je príjemná, uvoľnená atmosféra. .............................................. –––––––––––––––––– 
b Učiteľ sa snaží, aby hodina bola pre žiakov zaujímavá. ................................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ oceňuje tvorivosť, aktivitu a nápady žiakov. ..................................... –––––––––––––––––– 
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Názory učiteľov na klímu na hodinách

Ako čítať tento graf?
Respondenti väčšinou vyznačovali svoju odpoveď na škále. 
Najviac negatívna odpoveď bola vždy hodnotená 0 bodmi, 
najviac pozitívna 6 bodmi. V rámci každej sledovanej ob-
lasti tak škola zbierala „dobré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými hod no tami pospájané 
hrubšou čiarou označujú priemerné hodnotenia (na škále 
0 – 6) dosiahnuté na vašej škole. Tenšia bodkovaná čiara 
označuje priemerné hodnotenia namerané na ostatných 
školách.
V položkách, kde je plná čiara POD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli HORŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. V po-
ložkách, kde je plná čiara NAD bodkovanou čiarou, ste do-

siahli LEPŠÍ výsledok ako priemer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti grafu vyznačuje rozpätie 
priemerných hodnôt, ktoré sa vyskytli na jednotlivých ško-
lách.
Ak je svetlošedá plocha užšia (v zvislom smere), znamená 
to, že v danej položke bol rozptyl medzi školami malý. Ak 
je široká, znamená to, že v danej položke bol rozptyl medzi 
školami veľký. Ak siaha až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré školy hodnotené dosť zle. Ak 
siaha až k hornému okraju grafu, znamená to, že niektoré 
školy boli v danej položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory rodičov na klímu na hodinách
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Názory žiakov na klímu na hodinách
Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámerne polo-
žené učiteľom, žiakom aj rodičom, aby bolo mož-
né porovnať ich názory. Tento graf má umožniť 
rýchlo vidieť, v ktorých prípadoch sa názory uči-
teľov, žiakov a rodičov z vašej školy najviac od-
lišujú. Čiarkovaná lomená čiara označuje názo-
ry učiteľov vašej školy, bodkovaná lomená čia-
ra označuje názory žiakov II. stupňa vašej ško-
ly a plná lomená čiara označuje názory rodičov 
všetkých žiakov vašej školy. Každý lúč vychádza-
júci zo stredu grafu znázorňuje jednu podotázku 
skúmanej otázky. V podotázkach, kde sa tri čiary 
(čiarkovaná, bodkovaná a plná) prekrývajú alebo 
sú blízko pri sebe, sa názory jednotlivých skupín 
(U, Ž, R) zhodovali. Ak sú čiary ďalej od seba, zna-
mená to, že sa názory učiteľov, žiakov a rodičov 
líšia. Čím je čiara bližšie k stredu grafu, tým je 
názor príslušnej skupiny respondentov negatív-
nejší, čím je čiara bližšie k obvodu grafu, tým je 
názor danej skupiny pozitívnejší.
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Komunikácia a vzťahy 
medzi učiteľmi a žiakmi
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Otázka učiteľ-11, žiak-06, rodič-06

 

4 

                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
d Učiteľ učí rutinne, bez zápalu. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa na hodinách príliš ponáhľa. ........................................................... –––––––––––––––––– 

f Učiteľ vystupuje príliš mocensky, autoritatívne. .......................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ zosmiešňuje niektorých žiakov, správa sa k nim povýšene. .............. –––––––––––––––––– 
h Žiaci sa na hodine nudia. .............................................................................. –––––––––––––––––– 
i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. .......................................................... –––––––––––––––––– 
j Žiaci pociťujú na hodine strach. ................................................................... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 11 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, aká časť učiteľov by spĺňala nasledujúce charakteristiky: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                               nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ...................................... –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ............................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ................................. –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ................................. –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. ........................... –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. .................................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ............................ –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. ........................................................... –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 12 
Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

často        občas    výnimočne  vôbec               často        občas    výnimočne  vôbec 
         (neviem o tom)                   (neviem o tom) 

 

a záškoláctvo  –––––––––––– 

b vandalizmus  –––––––––––– 

c krádeže   –––––––––––– 

d šikanovanie  –––––––––––– 

e kyberšikana  –––––––––––– 
f fajčenie   –––––––––––– 
g pitie alkoholu –––––––––––– 
h užívanie drog –––––––––––– 

Otázka 13 
Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vzťahy medzi vašou školou a rodičmi? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Rodičia sa zaujímajú o dianie v škole a o jej fungovanie. ............................. –––––––––––––––––– 
b Rodičia sa zúčastňujú na triednych schôdzkach rodičov. ............................. –––––––––––––––––– 
c Rodičia rôznymi formami pomáhajú škole. .................................................. –––––––––––––––––– 
d Rodičia dokážu uznať chybu svojho dieťaťa. ................................................ –––––––––––––––––– 
e Rodičia akceptujú známky, ktoré učitelia dajú ich deťom. .......................... –––––––––––––––––– 
f Škola komunikuje s rodičmi nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy. .. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 14 
Aká je celková atmosféra (klíma) na vašej škole? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 

Názory učiteľov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách
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Názory učiteľov na nasledujúce charakteristiky

Názory žiakov na vašej škole
a ich porovnanie s názormi žiakov na iných školách
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Názory žiakov na nasledujúce charakteristiky

Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory rodičov na vašej škole a ich porovnanie s názormi rodičov na iných školách

Porovnanie názorov učiteľov, žiakov a rodičov na vašej škole
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Názory rodičov na nasledujúce charakteristiky

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámerne položené učite-
ľom, žiakom aj rodičom, aby bolo možné porovnať ich ná-
zory. Tento graf má umožniť rýchlo vidieť, v ktorých prí-
padoch sa názory učiteľov, žiakov a rodičov z vašej školy 
najviac odlišujú. Čiarkovaná lomená čiara označuje názo-
ry učiteľov vašej školy, bodkovaná lomená čiara označu-
je názory žiakov II. stupňa vašej školy a plná lomená čiara 
označuje názory rodičov všetkých žiakov vašej školy. Kaž-
dý lúč vychádzajúci zo stredu grafu znázorňuje jednu po-

dotázku skúmanej otázky. V podotázkach, kde sa tri čiary 
(čiarkovaná, bodkovaná a plná) prekrývajú alebo sú blízko 
pri sebe, sa názory jednotlivých skupín (U, Ž, R) zhodovali. 
Ak sú čiary ďalej od seba, znamená to, že sa názory učite-
ľov, žiakov a rodičov líšia. Čím je čiara bližšie k stredu gra-
fu, tým je názor príslušnej skupiny respondentov negatív-
nejší, čím je čiara bližšie k obvodu grafu, tým je názor da-
nej skupiny pozitívnejší.
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Socioklíma a vzťahy 
medzi žiakmi
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Otázka učiteľ-12, žiak-07, rodič-07

 

4 

                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
d Učiteľ učí rutinne, bez zápalu. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa na hodinách príliš ponáhľa. ........................................................... –––––––––––––––––– 

f Učiteľ vystupuje príliš mocensky, autoritatívne. .......................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ zosmiešňuje niektorých žiakov, správa sa k nim povýšene. .............. –––––––––––––––––– 
h Žiaci sa na hodine nudia. .............................................................................. –––––––––––––––––– 
i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. .......................................................... –––––––––––––––––– 
j Žiaci pociťujú na hodine strach. ................................................................... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 11 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, aká časť učiteľov by spĺňala nasledujúce charakteristiky: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                               nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ...................................... –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ............................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ................................. –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ................................. –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. ........................... –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. .................................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ............................ –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. ........................................................... –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 12 
Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

často        občas    výnimočne  vôbec               často        občas    výnimočne  vôbec 
         (neviem o tom)                   (neviem o tom) 

 

a záškoláctvo  –––––––––––– 

b vandalizmus  –––––––––––– 

c krádeže   –––––––––––– 

d šikanovanie  –––––––––––– 

e kyberšikana  –––––––––––– 
f fajčenie   –––––––––––– 
g pitie alkoholu –––––––––––– 
h užívanie drog –––––––––––– 

Otázka 13 
Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vzťahy medzi vašou školou a rodičmi? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Rodičia sa zaujímajú o dianie v škole a o jej fungovanie. ............................. –––––––––––––––––– 
b Rodičia sa zúčastňujú na triednych schôdzkach rodičov. ............................. –––––––––––––––––– 
c Rodičia rôznymi formami pomáhajú škole. .................................................. –––––––––––––––––– 
d Rodičia dokážu uznať chybu svojho dieťaťa. ................................................ –––––––––––––––––– 
e Rodičia akceptujú známky, ktoré učitelia dajú ich deťom. .......................... –––––––––––––––––– 
f Škola komunikuje s rodičmi nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy. .. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 14 
Aká je celková atmosféra (klíma) na vašej škole? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 

Názory učiteľov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách

Názory žiakov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi žiakov na iných školách
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Názory učiteľov na negatívne javy
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Názory žiakov na negatívne javy

Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.
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Názory rodičov na negatívne javy

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámerne položené učite-
ľom, žiakom aj rodičom, aby bolo možné porovnať ich ná-
zory. Tento graf má umožniť rýchlo vidieť, v ktorých prí-
padoch sa názory učiteľov, žiakov a rodičov z vašej školy 
najviac odlišujú. Čiarkovaná lomená čiara označuje názo-
ry učiteľov vašej školy, bodkovaná lomená čiara označu-
je názory žiakov II. stupňa vašej školy a plná lomená čiara 
označuje názory rodičov všetkých žiakov vašej školy. Kaž-
dý lúč vychádzajúci zo stredu grafu znázorňuje jednu po-

dotázku skúmanej otázky. V podotázkach, kde sa tri čiary 
(čiarkovaná, bodkovaná a plná) prekrývajú alebo sú blízko 
pri sebe, sa názory jednotlivých skupín (U, Ž, R) zhodovali. 
Ak sú čiary ďalej od seba, znamená to, že sa názory učite-
ľov, žiakov a rodičov líšia. Čím je čiara bližšie k stredu gra-
fu, tým je názor príslušnej skupiny respondentov negatív-
nejší, čím je čiara bližšie k obvodu grafu, tým je názor da-
nej skupiny pozitívnejší.
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Komunikácia a vzťahy
medzi školou a rodičmi
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Otázka učiteľ-13, rodič-08

 

4 

                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
d Učiteľ učí rutinne, bez zápalu. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa na hodinách príliš ponáhľa. ........................................................... –––––––––––––––––– 

f Učiteľ vystupuje príliš mocensky, autoritatívne. .......................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ zosmiešňuje niektorých žiakov, správa sa k nim povýšene. .............. –––––––––––––––––– 
h Žiaci sa na hodine nudia. .............................................................................. –––––––––––––––––– 
i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. .......................................................... –––––––––––––––––– 
j Žiaci pociťujú na hodine strach. ................................................................... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 11 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, aká časť učiteľov by spĺňala nasledujúce charakteristiky: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                               nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ...................................... –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ............................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ................................. –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ................................. –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. ........................... –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. .................................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ............................ –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. ........................................................... –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 12 
Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

často        občas    výnimočne  vôbec               často        občas    výnimočne  vôbec 
         (neviem o tom)                   (neviem o tom) 

 

a záškoláctvo  –––––––––––– 

b vandalizmus  –––––––––––– 

c krádeže   –––––––––––– 

d šikanovanie  –––––––––––– 

e kyberšikana  –––––––––––– 
f fajčenie   –––––––––––– 
g pitie alkoholu –––––––––––– 
h užívanie drog –––––––––––– 

Otázka 13 
Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vzťahy medzi vašou školou a rodičmi? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Rodičia sa zaujímajú o dianie v škole a o jej fungovanie. ............................. –––––––––––––––––– 
b Rodičia sa zúčastňujú na triednych schôdzkach rodičov. ............................. –––––––––––––––––– 
c Rodičia rôznymi formami pomáhajú škole. .................................................. –––––––––––––––––– 
d Rodičia dokážu uznať chybu svojho dieťaťa. ................................................ –––––––––––––––––– 
e Rodičia akceptujú známky, ktoré učitelia dajú ich deťom. .......................... –––––––––––––––––– 
f Škola komunikuje s rodičmi nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy. .. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 14 
Aká je celková atmosféra (klíma) na vašej škole? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá Názory učiteľov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi učiteľov na iných školách
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Názory učiteľov na vzťahy medzi školou a rodičmi

Názory rodičov na vašej škole 
a ich porovnanie s názormi rodičov na iných školách
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Názory rodičov na spoluprácu a komunikáciu so školou

Ako čítať tieto grafy?
Respondenti väčšinou vyznačova-
li svoju odpoveď na škále. Najviac 
negatívna odpoveď bola vždy hod-
notená 0 bodmi, najviac pozitívna 
6 bodmi. V rámci každej sledova-
nej oblasti tak škola zbierala „dob-
ré body”.
Čierne kosoštvorčeky s číselnými 
hod no tami pospájané hrubšou čia-
rou označujú priemerné hodnote-
nia (na škále 0 – 6) dosiahnuté na 
vašej škole. Tenšia bodkovaná čia-
ra označuje priemerné hodnotenia 
namerané na ostatných školách.
V položkách, kde je plná čiara POD 
bodkovanou čiarou, ste dosiahli 
HORŠÍ výsledok ako priemer ostat-
ných škôl. V položkách, kde je plná 
čiara NAD bodkovanou čiarou, ste 
dosiahli LEPŠÍ výsledok ako prie-
mer ostatných škôl. 
Svetlošedá plocha v hornej časti 
grafu vyznačuje rozpätie priemer-
ných hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
Ak je svetlošedá plocha užšia 
(v zvislom smere), znamená to, že 
v danej položke bol rozptyl medzi 
školami malý. Ak je široká, zname-
ná to, že v danej položke bol roz-
ptyl medzi školami veľký. Ak siaha 
až k spodku grafu, znamená to, že 
v danej položke boli niektoré ško-
ly hodnotené dosť zle. Ak siaha až 
k hornému okraju grafu, znamená 
to, že niektoré školy boli v danej 
položke hodnotené veľmi dobre.
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Porovnanie názorov učiteľov a rodičov na vašej škole
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Otázka rodič-09

 

3 

                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                              nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. .................. –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. ........................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ................... –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. .................................................. –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ........................ –––––––––––––––––– 
 
Otázka 07 
 

Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

     často            občas        výnimočne       vôbec (neviem o tom) 
a záškoláctvo    –––––––––––––––––– 
b vandalizmus    –––––––––––––––––– 
c krádeže      –––––––––––––––––– 
d šikanovanie    –––––––––––––––––– 
e kyberšikana    –––––––––––––––––– 
f fajčenie      –––––––––––––––––– 
g pitie alkoholu    –––––––––––––––––– 
h užívanie drog    –––––––––––––––––– 
 
Otázka 08 
 

Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vašu spoluprácu a komunikáciu so školou? 
 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Zaujímame sa o dianie v škole a o jej fungovanie. .............................. –––––––––––––––––– 
b Pravidelne sa zúčastňujeme na triednych schôdzkach rodičov. ......... –––––––––––––––––– 
c Snažíme sa rôznymi formami pomáhať škole. .................................... –––––––––––––––––– 
d Dokážeme uznať chybu svojho dieťaťa. .............................................. –––––––––––––––––– 
e Akceptujeme známky, ktoré učitelia dávajú nášmu dieťaťu. .............. –––––––––––––––––– 
f Škola s nami komunikuje nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy.  –––––––––––––––––– 
 
Otázka 09 
 

Zhodnoťte vašu informovanosť o dianí v škole: 
 

    úplne nedostatočná 
    mohla by byť o dosť lepšia 

    mohla by byť o čosi lepšia 
    úplne dostatočná 
 
Otázka 10 
 

Do akej miery sú pre vás užitočné pravidelné rodičovské združenia? 
 

    celkom neužitočné      málo užitočné        užitočné       veľmi užitočné 

                  Odpovede rodičov 
Odpovede rodičov na vašej škole     na všetkých meraných školách

Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne dostatočná 6708 45,3
4 mohla by byť o čosi lepšia 5140 34,7
2 mohla by byť o dosť lepšia 1577 10,6
0 úplne nedostatočná 303 2,0
bez odpovede 1087 7,3

4,7

Otázka 09 / celá vzorka – rodičia

Priemer

Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne dostatočná 69 43,9
4 mohla by byť o čosi lepšia 49 31,2
2 mohla by byť o dosť lepšia 21 13,4
0 úplne nedostatočná 3 1,9
bez odpovede 15 9,6

4,6

Otázka 09 / vaša škola – rodičia

Priemer

Ako čítať tento graf?
V dotazníkoch sú viaceré otázky zámer-
ne položené učiteľom, žiakom aj rodičom, 
aby bolo možné porovnať ich názory. Ten-
to graf má umožniť rýchlo vidieť, v kto-
rých prípadoch sa názory učiteľov a rodi-
čov z vašej školy najviac odlišujú. Čiarko-
vaná lomená čiara označuje názory učite-
ľov vašej školy a plná lomená čiara ozna-
čuje názory rodičov všetkých žiakov va-
šej školy. Každý lúč vychádzajúci zo stre-
du grafu znázorňuje jednu podotázku skú-
manej otázky. V podotázkach, kde sa dve 
čiary (čiarkovaná a plná) prekrývajú ale-
bo sú blízko pri sebe, sa názory jednotli-
vých skupín (U, R) zhodovali. Ak sú čiary 
ďalej od seba, znamená to, že sa názory 
učiteľov a rodičov líšia. Čím je čiara bliž-
šie k stredu grafu, tým je názor príslušnej 
skupiny respondentov negatívnejší, čím je 
čiara bližšie k obvodu grafu, tým je názor 
danej skupiny pozitívnejší.
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Otázka rodič-10

 

3 

                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                              nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. .................. –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. ........................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ................... –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. .................................................. –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ........................ –––––––––––––––––– 
 
Otázka 07 
 

Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

     často            občas        výnimočne       vôbec (neviem o tom) 
a záškoláctvo    –––––––––––––––––– 
b vandalizmus    –––––––––––––––––– 
c krádeže      –––––––––––––––––– 
d šikanovanie    –––––––––––––––––– 
e kyberšikana    –––––––––––––––––– 
f fajčenie      –––––––––––––––––– 
g pitie alkoholu    –––––––––––––––––– 
h užívanie drog    –––––––––––––––––– 
 
Otázka 08 
 

Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vašu spoluprácu a komunikáciu so školou? 
 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Zaujímame sa o dianie v škole a o jej fungovanie. .............................. –––––––––––––––––– 
b Pravidelne sa zúčastňujeme na triednych schôdzkach rodičov. ......... –––––––––––––––––– 
c Snažíme sa rôznymi formami pomáhať škole. .................................... –––––––––––––––––– 
d Dokážeme uznať chybu svojho dieťaťa. .............................................. –––––––––––––––––– 
e Akceptujeme známky, ktoré učitelia dávajú nášmu dieťaťu. .............. –––––––––––––––––– 
f Škola s nami komunikuje nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy.  –––––––––––––––––– 
 
Otázka 09 
 

Zhodnoťte vašu informovanosť o dianí v škole: 
 

    úplne nedostatočná 
    mohla by byť o dosť lepšia 

    mohla by byť o čosi lepšia 
    úplne dostatočná 
 
Otázka 10 
 

Do akej miery sú pre vás užitočné pravidelné rodičovské združenia? 
 

    celkom neužitočné      málo užitočné        užitočné       veľmi užitočné 

                  Odpovede rodičov 
Odpovede rodičov na vašej škole     na všetkých meraných školách

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi užitočné 4683 31,6
4 užitočné 7034 47,5
2 málo užitočné 1693 11,4
0 celkom neužitočné 338 2,3
bez odpovede 1067 7,2

4,3

Otázka 10 / celá vzorka – rodičia

Priemer

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi užitočné 39 24,8
4 užitočné 86 54,8
2 málo užitočné 20 12,7
0 celkom neužitočné 1 0,6
bez odpovede 11 7,0

4,2

Otázka 10 / vaša škola – rodičia

Priemer

Otázka rodič-11

 

4 

Otázka 11 
 

Predstavte si situáciu, že by ste boli s niečím v škole nespokojní. Snažili by ste sa o probléme komunikovať 
so školou? 
 

  So školou by sme sa kontaktovali, iba ak by išlo o niečo naozaj vážne. Mali by sme veľké obavy, 
  že sa naše sťažnosti, resp. kritika obrátia proti nám a nášmu dieťaťu. 

 

 Spojili by sme sa s učiteľmi alebo s vedením školy, ale mali by sme pritom trochu obavy, či sa 
naše sťažnosti, resp. kritika neobrátia proti nám a nášmu dieťaťu. 

 

 Určite by sme sa spojili s učiteľmi alebo s vedením školy a otvorene, bez obáv by sme povedali, 
  v čom vidíme problém. 

 
Otázka 12 
 

Vyznačte oblasti, na ktoré by ste chceli mať ako rodičia väčší vplyv. (Môže ich byť aj viac.) 
 

a    ciele a zameranie školy           f    organizácia vyučovania 
b    školský poriadok a pravidlá fungovania školy    g    výlety, exkurzie, lyžiarske a iné kurzy 
c    personálne obsadenie (vedenie školy, učitelia)   h    spôsob hodnotenia žiakov 
d    obsah vzdelávania, predmety, učebnice     i    riešenie výchovných problémov 
e    formy a metódy vzdelávania         j    vzhľad školy (interiérov, areálu) 
 
Otázka 13 
 

Aká je celková atmosféra (klíma) na škole, ktorú navštevuje vaše dieťa? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 
 
Otázka 14 
 

V ktorom ročníku študuje vaše dieťa? 
 
1. ročník        2. ročník       3. ročník       4. ročník    
 

5. ročník        6. ročník       7. ročník       8. ročník       9. ročník    
 
 

Ďakujeme za váš čas a za vaše názory. 

                  Odpovede rodičov 
Odpovede rodičov na vašej škole     na všetkých meraných školách

Hodnotenie Počet % Graf
6 bez obáv 8992 60,7
3 trochu obavy 3812 25,7
0 veľké obavy 1354 9,1
bez odpovede 657 4,4

4,6

Otázka 11 / celá vzorka – rodičia

Priemer

Hodnotenie Počet % Graf
6 bez obáv 99 63,1
3 trochu obavy 36 22,9
0 veľké obavy 16 10,2
bez odpovede 6 3,8

4,6

Otázka 11 / vaša škola – rodičia

Priemer
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Otázka rodič-12

 

4 

Otázka 11 
 

Predstavte si situáciu, že by ste boli s niečím v škole nespokojní. Snažili by ste sa o probléme komunikovať 
so školou? 
 

  So školou by sme sa kontaktovali, iba ak by išlo o niečo naozaj vážne. Mali by sme veľké obavy, 
  že sa naše sťažnosti, resp. kritika obrátia proti nám a nášmu dieťaťu. 

 

 Spojili by sme sa s učiteľmi alebo s vedením školy, ale mali by sme pritom trochu obavy, či sa 
naše sťažnosti, resp. kritika neobrátia proti nám a nášmu dieťaťu. 

 

 Určite by sme sa spojili s učiteľmi alebo s vedením školy a otvorene, bez obáv by sme povedali, 
  v čom vidíme problém. 

 
Otázka 12 
 

Vyznačte oblasti, na ktoré by ste chceli mať ako rodičia väčší vplyv. (Môže ich byť aj viac.) 
 

a    ciele a zameranie školy           f    organizácia vyučovania 
b    školský poriadok a pravidlá fungovania školy    g    výlety, exkurzie, lyžiarske a iné kurzy 
c    personálne obsadenie (vedenie školy, učitelia)   h    spôsob hodnotenia žiakov 
d    obsah vzdelávania, predmety, učebnice     i    riešenie výchovných problémov 
e    formy a metódy vzdelávania         j    vzhľad školy (interiérov, areálu) 
 
Otázka 13 
 

Aká je celková atmosféra (klíma) na škole, ktorú navštevuje vaše dieťa? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 
 
Otázka 14 
 

V ktorom ročníku študuje vaše dieťa? 
 
1. ročník        2. ročník       3. ročník       4. ročník    
 

5. ročník        6. ročník       7. ročník       8. ročník       9. ročník    
 
 

Ďakujeme za váš čas a za vaše názory. 

                    Odpovede rodičov 
Odpovede rodičov na vašej škole       na všetkých meraných školách

Oblasť Počet % Graf
a 2353 15,9
b 2262 15,3
c 1975 13,3
d 5236 35,3
e 5138 34,7
f 1826 12,3
g 5344 36,1
h 3943 26,6
i 5513 37,2
j 2132 14,4

Otázka 12 / celá vzorka – rodičia
Oblasť Počet % Graf

a 34 21,7
b 20 12,7
c 22 14,0
d 40 25,5
e 64 40,8
f 18 11,5
g 42 26,8
h 43 27,4
i 62 39,5
j 31 19,7

Otázka 12 / vaša škola – rodičia
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Celková klíma školy 
očami učiteľov, žiakov a rodičov
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Otázka učiteľ-14, žiak-08, rodič-13

 

4 

                            veľmi         pomerne                              takmer 
                            často            často              občas            nikdy 
d Učiteľ učí rutinne, bez zápalu. ...................................................................... –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa na hodinách príliš ponáhľa. ........................................................... –––––––––––––––––– 

f Učiteľ vystupuje príliš mocensky, autoritatívne. .......................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ zosmiešňuje niektorých žiakov, správa sa k nim povýšene. .............. –––––––––––––––––– 
h Žiaci sa na hodine nudia. .............................................................................. –––––––––––––––––– 
i Žiaci učiteľa nesledujú, robia si svoje. .......................................................... –––––––––––––––––– 
j Žiaci pociťujú na hodine strach. ................................................................... –––––––––––––––––– 
 

Otázka 11 
Predstavte si, že by ste v priebehu roka videli všetky vyučovacie hodiny na vašej škole. 
Odhadnite, aká časť učiteľov by spĺňala nasledujúce charakteristiky: 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                               nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí chybu, bez problémov si ju prizná. ...................................... –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. ............................ –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen vzdelať, ale aj vychovať. ................................. –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má prirodzenú autoritu, je pre žiakov vzorom. ................................. –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa snaží, aby boli jeho vzťahy so žiakmi priateľské. ........................... –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. .................................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. ............................ –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. ........................................................... –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ................................. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 12 
Vyskytujú sa podľa vašich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce negatívne javy? 
 

často        občas    výnimočne  vôbec               často        občas    výnimočne  vôbec 
         (neviem o tom)                   (neviem o tom) 

 

a záškoláctvo  –––––––––––– 

b vandalizmus  –––––––––––– 

c krádeže   –––––––––––– 

d šikanovanie  –––––––––––– 

e kyberšikana  –––––––––––– 
f fajčenie   –––––––––––– 
g pitie alkoholu –––––––––––– 
h užívanie drog –––––––––––– 

Otázka 13 
Do akej miery vystihujú nasledujúce tvrdenia vzťahy medzi vašou školou a rodičmi? 

                    vôbec                 skôr               skôr          úplne 
                             nesúhlasím    nesúhlasím     súhlasím   súhlasím 

a Rodičia sa zaujímajú o dianie v škole a o jej fungovanie. ............................. –––––––––––––––––– 
b Rodičia sa zúčastňujú na triednych schôdzkach rodičov. ............................. –––––––––––––––––– 
c Rodičia rôznymi formami pomáhajú škole. .................................................. –––––––––––––––––– 
d Rodičia dokážu uznať chybu svojho dieťaťa. ................................................ –––––––––––––––––– 
e Rodičia akceptujú známky, ktoré učitelia dajú ich deťom. .......................... –––––––––––––––––– 
f Škola komunikuje s rodičmi nielen pri riešení problémov, ale aj inokedy. .. –––––––––––––––––– 
 

Otázka 14 
Aká je celková atmosféra (klíma) na vašej škole? 
 

veľmi zlá    ––––––––––––    veľmi dobrá 

Odpovede učiteľov na vašej škole     

Hodn. Počet % Graf
6 37 32,5
5 45 39,5
4 13 11,4
3 10 8,8
2 1 0,9
1 1 0,9
0 4 3,5
N 3 2,6

4,8

Celková atmosféra / vaša škola – žiaci

Priemer

Odpovede žiakov II. stupňa vašej školy

Hodn. Počet % Graf
6 8 53,3
5 5 33,3
4 1 6,7
3 0 0,0
2 0 0,0
1 0 0,0
0 0 0,0
N 1 6,7

5,5

Celková atmosféra / vaša škola – učitelia

Priemer

Odpovede rodičov na vašej škole          

Hodn. Počet % Graf
6 51 32,5
5 51 32,5
4 14 8,9
3 24 15,3
2 4 2,5
1 1 0,6
0 1 0,6
N 11 7,0

4,8

Celková atmosféra / vaša škola – rodičia

Priemer

Porovnanie názorov učiteľov, žiakov a rodičov 
na vašej škole a na všetkých meraných školách

5,5

4,8 4,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

uč
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ro
di
či
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Ako čítať tento graf? 
Čierne kosoštvorčeky s čísel-
nými hodnotami pospájané 
hrubšou čiarou označujú prie-
merné hodnotenia dosiahnuté 
na vašej škole. Tenšia bodko-
vaná čiara označuje priemerné 
hodnoty namerané na ostat-
ných školách.
Svetlošedá plocha v hornej 
časti grafu vyznačuje rozpä-
tie hodnôt, ktoré sa vyskytli na 
jednotlivých školách.
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Otázka žiak-09

 

3 

Otázka 06 
 

Aká časť tvojich učiteľov má nasledujúce vlastnosti? 
                           takmer     menšia časť       mnoho       takmer 
                               nikto           učiteľov         učiteľov         všetci 
a Ak učiteľ urobí nejakú chybu, bez problémov si ju prizná. .................. –––––––––––––––––– 
b Ak majú žiaci iný názor ako učiteľ, môžu mu to povedať. .................. –––––––––––––––––– 
c Učiteľ sa snaží žiakov nielen učiť, ale aj vychovávať. ......................... –––––––––––––––––– 
d Učiteľ má autoritu, rešpekt, je pre žiakov vzorom. ............................. –––––––––––––––––– 
e Učiteľ sa snaží, aby jeho vzťahy so žiakmi boli priateľské. .................. –––––––––––––––––– 
f Učiteľ berie žiakov vážne, rešpektuje ich. ........................................... –––––––––––––––––– 
g Učiteľ chodí so žiakmi na rôzne akcie mimo vyučovania. .................. –––––––––––––––––– 
h Učiteľ sa zaujíma o súkromie žiakov. .................................................. –––––––––––––––––– 
i Učiteľ umožňuje žiakom nazrieť do svojho súkromia. ........................ –––––––––––––––––– 
 
Otázka 07 
 

Vyskytujú sa podľa tvojich informácií medzi žiakmi školy nasledujúce veci? 
 

     často            občas        výnimočne       vôbec (neviem o tom) 
a záškoláctvo    –––––––––––––––––– 
b vandalizmus    –––––––––––––––––– 
c krádeže      –––––––––––––––––– 
d šikanovanie    –––––––––––––––––– 
e kyberšikana    –––––––––––––––––– 
f fajčenie      –––––––––––––––––– 
g pitie alkoholu    –––––––––––––––––– 
h užívanie drog    –––––––––––––––––– 
 
Otázka 08 
 

Aká je celková atmosféra (nálada) na vašej škole? 
 

                                                       
veľmi zlá    ––––––––––––––––––    veľmi dobrá 

 
Otázka 09 
 

Ako sa cítiš v škole? 
 
      veľmi nepríjemne  

     nepríjemne 
     príjemne 
    veľmi príjemne 

 
  

Odpovede žiakov II. stupňa        Odpovede žiakov II. stupňa 
na vašej škole             na všetkých meraných školách

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi príjemne 1395 15,8
4 príjemne 5182 58,7
2 nepríjemne 1444 16,3
0 veľmi nepríjemne 455 5,2
bez odpovede 357 4,0

3,8

Otázka 09 / celá vzorka – žiaci

Priemer

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi príjemne 46 40,4
4 príjemne 58 50,9
2 nepríjemne 6 5,3
0 veľmi nepríjemne 3 2,6
bez odpovede 1 0,9

4,6

Otázka 09 / vaša škola – žiaci

Priemer

Otázka žiak-10

 

4 

Otázka 10 
 

Ako rád / rada chodíš do školy? 
 
      veľmi nerád / veľmi nerada  

     nerád / nerada 
     rád / rada 
    veľmi rád / veľmi rada 

 
Otázka 11 
 

Si chlapec alebo dievča? 
 
chlapec           dievča    
 
V ktorom ročníku študuješ? 
 

5. ročník        6. ročník       7. ročník       8. ročník       9. ročník    
 

 
Ďakujeme za tvoj čas a za tvoje názory.  

Odpovede žiakov II. stupňa      Odpovede žiakov II. stupňa 
na vašej škole            na všetkých meraných školách

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi rád 833 9,4
4 rád 4182 47,3
2 nerád 2333 26,4
0 veľmi nerád 1084 12,3
bez odpovede 401 4,5

3,1

Otázka 10 / celá vzorka – žiaci

Priemer

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi rád 44 38,6
4 rád 53 46,5
2 nerád 10 8,8
0 veľmi nerád 6 5,3
bez odpovede 1 0,9

4,4

Otázka 10 / vaša škola – žiaci

Priemer
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Príloha

Podrobná štatistika odpovedí
učiteľov, žiakov a rodičov z vašej 

školy na jednotlivé otázky
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Otázka učiteľ-01, žiak-01, rodič-01
Odpovede učiteľov

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 6 40,0 6 12 80,0 6 2 13,3
4 5 33,3 4 2 13,3 4 8 53,3
2 1 6,7 2 1 6,7 2 2 13,3
0 2 13,3 0 0 0,0 0 2 13,3
N 1 6,7 N 0 0,0 N 1 6,7

4,1 5,5 3,4Priemer Priemer Priemer

Otázka 01a / vaša škola – učitelia Otázka 01b / vaša škola – učitelia Otázka 01c / vaša škola – učitelia
stiesnená – priestranná neprehľadná – prehľadná stará – nová

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 14 93,3 6 8 53,3 6 10 66,7
4 0 0,0 4 4 26,7 4 3 20,0
2 1 6,7 2 2 13,3 2 2 13,3
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 0 0,0 N 1 6,7 N 0 0,0

5,7 4,9 5,1Priemer Priemer Priemer

Otázka 01d / vaša škola – učitelia Otázka 01e / vaša škola – učitelia Otázka 01f / vaša škola – učitelia
tmavá – svetlá špinavá – čistá chladná – teplá

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 12 80,0 6 13 86,7 6 11 73,3
4 3 20,0 4 2 13,3 4 2 13,3
2 0 0,0 2 0 0,0 2 2 13,3
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 0 0,0 N 0 0,0 N 0 0,0

5,6 5,7 5,2Priemer Priemer Priemer

Otázka 01g / vaša škola – učitelia Otázka 01h / vaša škola – učitelia Otázka 01i / vaša škola – učitelia
ohrozujúca – bezpečná smutná – veselá neútulná – útulná

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 13 86,7 6 12 80,0 6 12 80,0
4 1 6,7 4 2 13,3 4 3 20,0
2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 1 6,7 N 0 0,0

5,9 5,7 5,6Priemer Priemer Priemer

Otázka 01j / vaša škola – učitelia Otázka 01k / vaša škola – učitelia Otázka 01l / vaša škola – učitelia
neosobná – osobná nepodnetná – podnetná nepríjemná – príjemná

Odpovede žiakov II. stupňa

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 33 28,9 6 95 83,3 6 35 30,7
4 69 60,5 4 16 14,0 4 61 53,5
2 9 7,9 2 3 2,6 2 8 7,0
0 2 1,8 0 0 0,0 0 2 1,8
N 1 0,9 N 0 0,0 N 8 7,0

4,4 5,6 4,4Priemer Priemer Priemer

Otázka 01a / vaša škola – žiaci Otázka 01b / vaša škola – žiaci Otázka 01c / vaša škola – žiaci
málo miesta – veľa miesta neprehľadná – prehľadná stará – nová

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 87 76,3 6 67 58,8 6 60 52,6
4 22 19,3 4 42 36,8 4 46 40,4
2 2 1,8 2 4 3,5 2 6 5,3
0 1 0,9 0 0 0,0 0 2 1,8
N 2 1,8 N 1 0,9 N 0 0,0

5,5 5,1 4,9Priemer Priemer Priemer

Otázka 01d / vaša škola – žiaci Otázka 01e / vaša škola – žiaci Otázka 01f / vaša škola – žiaci
tmavá – svetlá špinavá – čistá chladná – teplá
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Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 89 78,1 6 67 58,8 6 70 61,4
4 22 19,3 4 39 34,2 4 35 30,7
2 1 0,9 2 5 4,4 2 4 3,5
0 0 0,0 0 1 0,9 0 2 1,8
N 2 1,8 N 2 1,8 N 3 2,6

5,6 5,1 5,1Priemer Priemer Priemer

Otázka 01g / vaša škola – žiaci Otázka 01h / vaša škola – žiaci Otázka 01i / vaša škola – žiaci
ohrozujúca – bezpečná smutná – veselá neútulná – útulná

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 79 69,3 6 56 49,1 6 76 66,7
4 25 21,9 4 39 34,2 4 33 28,9
2 5 4,4 2 9 7,9 2 3 2,6
0 2 1,8 0 4 3,5 0 0 0,0
N 3 2,6 N 6 5,3 N 2 1,8

5,3 4,7 5,3Priemer Priemer Priemer

Otázka 01j / vaša škola – žiaci Otázka 01k / vaša škola – žiaci Otázka 01l / vaša škola – žiaci
neosobná – osobná nepodnetná – podnetná nepríjemná – príjemná

Odpovede rodičov

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 39 24,8 6 79 50,3 6 14 8,9
4 68 43,3 4 55 35,0 4 48 30,6
2 35 22,3 2 10 6,4 2 59 37,6
0 6 3,8 0 3 1,9 0 24 15,3
N 9 5,7 N 10 6,4 N 12 7,6

3,9 4,9 2,7Priemer Priemer Priemer

Otázka 01a / vaša škola – rodičia Otázka 01b / vaša škola – rodičia Otázka 01c / vaša škola – rodičia
stiesnená – priestranná neprehľadná – prehľadná stará – nová

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 77 49,0 6 99 63,1 6 81 51,6
4 54 34,4 4 40 25,5 4 53 33,8
2 12 7,6 2 7 4,5 2 9 5,7
0 3 1,9 0 1 0,6 0 1 0,6
N 11 7,0 N 10 6,4 N 13 8,3

4,8 5,2 5,0Priemer Priemer Priemer

Otázka 01d / vaša škola – rodičia Otázka 01e / vaša škola – rodičia Otázka 01f / vaša škola – rodičia
tmavá – svetlá špinavá – čistá chladná – teplá

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 100 63,7 6 94 59,9 6 84 53,5
4 37 23,6 4 44 28,0 4 52 33,1
2 7 4,5 2 10 6,4 2 8 5,1
0 1 0,6 0 1 0,6 0 2 1,3
N 12 7,6 N 8 5,1 N 11 7,0

5,3 5,1 5,0Priemer Priemer Priemer

Otázka 01g / vaša škola – rodičia Otázka 01h / vaša škola – rodičia Otázka 01i / vaša škola – rodičia
ohrozujúca – bezpečná smutná – veselá neútulná – útulná

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 80 51,0 6 67 42,7 6 91 58,0
4 53 33,8 4 58 36,9 4 46 29,3
2 9 5,7 2 15 9,6 2 6 3,8
0 4 2,5 0 3 1,9 0 2 1,3
N 11 7,0 N 14 8,9 N 12 7,6

4,9 4,6 5,1Priemer Priemer Priemer

Otázka 01j / vaša škola – rodičia Otázka 01k / vaša škola – rodičia Otázka 01l / vaša škola – rodičia
neosobná – osobná nepodnetná – podnetná nepríjemná – príjemná
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Otázka učiteľ-02, žiak-02, rodič-02

Odpovede učiteľov

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 11 73,3 6 10 66,7 6 15 100,0
4 3 20,0 4 5 33,3 4 0 0,0
2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 0 0,0 N 0 0,0

5,6 5,3 6,0Priemer Priemer Priemer

Otázka 02d / vaša škola – učitelia Otázka 02e / vaša škola – učitelia Otázka 02f / vaša škola – učitelia
jednotvárna – pestrá nudná – zaujímavá nepriateľská – priateľská

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 13 86,7 6 8 53,3 6 8 53,3
4 2 13,3 4 4 26,7 4 7 46,7
2 0 0,0 2 2 13,3 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 0 0,0 N 1 6,7 N 0 0,0

5,7 4,9 5,1Priemer Priemer Priemer

Otázka 02g / vaša škola – učitelia Otázka 02h / vaša škola – učitelia Otázka 02i / vaša škola – učitelia
uzavretá – otvorená je tu zmätok – je tu poriadok stále rovnaká – mení sa

Hodn. Počet % Graf
6 11 73,3
4 2 13,3
2 2 13,3
0 0 0,0
N 0 0,0

5,2

Otázka 02j / vaša škola – učitelia
staromódna – moderná

Priemer

Odpovede žiakov II. stupňa

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 30 26,3 6 45 39,5 6 52 45,6
4 58 50,9 4 48 42,1 4 43 37,7
2 21 18,4 2 16 14,0 2 13 11,4
0 3 2,6 0 2 1,8 0 3 2,6
N 2 1,8 N 3 2,6 N 3 2,6

4,1 4,5 4,6Priemer Priemer Priemer

Otázka 02a / vaša škola – žiaci Otázka 02b / vaša škola – žiaci Otázka 02c / vaša škola – žiaci
vážna – hravá nervózna – pokojná málo aktivít – veľa aktivít

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 64 56,1 6 52 45,6 6 77 67,5
4 41 36,0 4 44 38,6 4 29 25,4
2 4 3,5 2 10 8,8 2 5 4,4
0 2 1,8 0 5 4,4 0 2 1,8
N 3 2,6 N 3 2,6 N 1 0,9

5,0 4,6 5,2Priemer Priemer Priemer

Otázka 02d / vaša škola – žiaci Otázka 02e / vaša škola – žiaci Otázka 02f / vaša škola – žiaci
jednotvárna – pestrá nudná – zaujímavá nepriateľská – priateľská

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 9 60,0 6 8 53,3 6 11 73,3
4 6 40,0 4 6 40,0 4 2 13,3
2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 0 0,0 N 1 6,7 N 2 13,3

5,2 5,1 5,7Priemer Priemer Priemer

Otázka 02a / vaša škola – učitelia Otázka 02b / vaša škola – učitelia Otázka 02c / vaša škola – učitelia
vážna – hravá nervózna – pokojná pasívna – aktívna
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Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 73 64,0 6 66 57,9 6 60 52,6
4 31 27,2 4 38 33,3 4 41 36,0
2 3 2,6 2 6 5,3 2 3 2,6
0 1 0,9 0 1 0,9 0 5 4,4
N 6 5,3 N 3 2,6 N 5 4,4

5,3 5,0 4,9Priemer Priemer Priemer

Otázka 02g / vaša škola – žiaci Otázka 02h / vaša škola – žiaci Otázka 02i / vaša škola – žiaci
uzavretá – otvorená je tu zmätok – je tu poriadok stále rovnaká – mení sa

Hodn. Počet % Graf
6 53 46,5
4 49 43,0
2 5 4,4
0 4 3,5
N 3 2,6

4,7

Otázka 02j / vaša škola – žiaci
staromódna – moderná

Priemer

Odpovede rodičov

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 60 38,2 6 79 50,3 6 86 54,8
4 59 37,6 4 44 28,0 4 48 30,6
2 16 10,2 2 19 12,1 2 11 7,0
0 7 4,5 0 1 0,6 0 2 1,3
N 15 9,6 N 14 8,9 N 10 6,4

4,4 4,8 5,0Priemer Priemer Priemer

Otázka 02a / vaša škola – rodičia Otázka 02b / vaša škola – rodičia Otázka 02c / vaša škola – rodičia
vážna – hravá nervózna – pokojná pasívna – aktívna

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 82 52,2 6 72 45,9 6 99 63,1
4 44 28,0 4 54 34,4 4 40 25,5
2 13 8,3 2 14 8,9 2 8 5,1
0 5 3,2 0 3 1,9 0 1 0,6
N 13 8,3 N 14 8,9 N 9 5,7

4,8 4,7 5,2Priemer Priemer Priemer

Otázka 02d / vaša škola – rodičia Otázka 02e / vaša škola – rodičia Otázka 02f / vaša škola – rodičia
jednotvárna – pestrá nudná – zaujímavá nepriateľská – priateľská

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 93 59,2 6 85 54,1 6 70 44,6
4 40 25,5 4 45 28,7 4 39 24,8
2 12 7,6 2 11 7,0 2 26 16,6
0 2 1,3 0 4 2,5 0 9 5,7
N 10 6,4 N 12 7,6 N 13 8,3

5,0 4,9 4,4Priemer Priemer Priemer

Otázka 02g / vaša škola – rodičia Otázka 02h / vaša škola – rodičia Otázka 02i / vaša škola – rodičia
uzavretá – otvorená je tu zmätok – je tu poriadok stále rovnaká – mení sa

Hodn. Počet % Graf
6 62 39,5
4 59 37,6
2 21 13,4
0 5 3,2
N 10 6,4

4,4

Otázka 02j / vaša škola – rodičia
staromódna – moderná

Priemer
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Otázka učiteľ-03, rodič-03
Odpovede učiteľov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 3 20,0 6 úplne súhlasím 15 100,0
4 skôr súhlasím 8 53,3 4 skôr súhlasím 0 0,0
2 skôr nesúhlasím 3 20,0 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 1 6,7 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

3,7 6,0

Otázka 03a / vaša škola – učitelia Otázka 03b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 14 93,3 6 úplne súhlasím 13 86,7
4 skôr súhlasím 1 6,7 4 skôr súhlasím 2 13,3
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

5,9 5,7Priemer Priemer

Otázka 03c / vaša škola – učitelia Otázka 03d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 14 93,3 6 úplne súhlasím 14 93,3
4 skôr súhlasím 0 0,0 4 skôr súhlasím 1 6,7
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 0 0,0

6,0 5,9

Otázka 03e / vaša škola – učitelia Otázka 03f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Odpovede rodičov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 36 22,9 6 úplne súhlasím 87 55,4
4 skôr súhlasím 74 47,1 4 skôr súhlasím 56 35,7
2 skôr nesúhlasím 33 21,0 2 skôr nesúhlasím 7 4,5
0 vôbec nesúhlasím 8 5,1 0 vôbec nesúhlasím 2 1,3
bez odpovede 6 3,8 bez odpovede 5 3,2

3,8 5,0

Otázka 03a / vaša škola – rodičia Otázka 03b / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 70 44,6 6 úplne súhlasím 48 30,6
4 skôr súhlasím 64 40,8 4 skôr súhlasím 78 49,7
2 skôr nesúhlasím 11 7,0 2 skôr nesúhlasím 16 10,2
0 vôbec nesúhlasím 2 1,3 0 vôbec nesúhlasím 3 1,9
bez odpovede 10 6,4 bez odpovede 12 7,6

4,7 4,4Priemer Priemer

Otázka 03c / vaša škola – rodičia Otázka 03d / vaša škola – rodičia
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Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 68 43,3 6 úplne súhlasím 67 42,7
4 skôr súhlasím 62 39,5 4 skôr súhlasím 63 40,1
2 skôr nesúhlasím 6 3,8 2 skôr nesúhlasím 9 5,7
0 vôbec nesúhlasím 6 3,8 0 vôbec nesúhlasím 7 4,5
bez odpovede 15 9,6 bez odpovede 11 7,0

4,7 4,6

Otázka 03e / vaša škola – rodičia Otázka 03f / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Otázka učiteľ-04 (odpovede učiteľov)

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 12 80,0 6 úplne súhlasím 9 60,0
4 skôr súhlasím 2 13,3 4 skôr súhlasím 6 40,0
2 skôr nesúhlasím 1 6,7 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

5,5 5,2

Otázka 04a / vaša škola – učitelia Otázka 04b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 10 66,7 6 úplne súhlasím 3 20,0
4 skôr súhlasím 5 33,3 4 skôr súhlasím 10 66,7
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 2 13,3
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

5,3 4,1Priemer Priemer

Otázka 04c / vaša škola – učitelia Otázka 04d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 8 53,3 6 úplne súhlasím 8 53,3
4 skôr súhlasím 7 46,7 4 skôr súhlasím 4 26,7
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 2 13,3
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

5,1 4,9

Otázka 04e / vaša škola – učitelia Otázka 04f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 11 73,3 6 úplne súhlasím 12 80,0
4 skôr súhlasím 4 26,7 4 skôr súhlasím 3 20,0
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

5,5 5,6Priemer Priemer

Otázka 04g / vaša škola – učitelia Otázka 04h / vaša škola – učitelia



Evaluačné dotazníky EDO – www.edo.dobraskola.com

58       

Otázka rodič-04 (odpovede rodičov)

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 49 31,2 6 úplne súhlasím 40 25,5
4 skôr súhlasím 57 36,3 4 skôr súhlasím 59 37,6
2 skôr nesúhlasím 35 22,3 2 skôr nesúhlasím 43 27,4
0 vôbec nesúhlasím 5 3,2 0 vôbec nesúhlasím 5 3,2
bez odpovede 11 7,0 bez odpovede 10 6,4

4,1 3,8Priemer Priemer

Otázka 04c / vaša škola – rodičia Otázka 04d / vaša škola – rodičia

Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 52 33,1
4 skôr súhlasím 65 41,4
2 skôr nesúhlasím 22 14,0
0 vôbec nesúhlasím 4 2,5
bez odpovede 14 8,9

4,3

Otázka 04e / vaša škola – rodičia

Priemer

Otázka žiak-03 (odpovede žiakov II. stupňa)

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 63 55,3 6 úplne súhlasím 68 59,6
4 skôr súhlasím 36 31,6 4 skôr súhlasím 37 32,5
2 skôr nesúhlasím 14 12,3 2 skôr nesúhlasím 4 3,5
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 2 1,8
bez odpovede 1 0,9 bez odpovede 3 2,6

4,9 5,1Priemer Priemer

Otázka 03c / vaša škola – žiaci Otázka 03d / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 53 46,5 6 úplne súhlasím 56 49,1
4 skôr súhlasím 54 47,4 4 skôr súhlasím 44 38,6
2 skôr nesúhlasím 4 3,5 2 skôr nesúhlasím 7 6,1
0 vôbec nesúhlasím 1 0,9 0 vôbec nesúhlasím 3 2,6
bez odpovede 2 1,8 bez odpovede 4 3,5

4,8 4,8

Otázka 03e / vaša škola – žiaci Otázka 03f / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 40 25,5 6 úplne súhlasím 51 32,5
4 skôr súhlasím 69 43,9 4 skôr súhlasím 61 38,9
2 skôr nesúhlasím 27 17,2 2 skôr nesúhlasím 29 18,5
0 vôbec nesúhlasím 5 3,2 0 vôbec nesúhlasím 2 1,3
bez odpovede 16 10,2 bez odpovede 14 8,9

4,0 4,3

Otázka 04a / vaša škola – rodičia Otázka 04b / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 88 77,2 6 úplne súhlasím 82 71,9
4 skôr súhlasím 25 21,9 4 skôr súhlasím 26 22,8
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 3 2,6
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 1 0,9 bez odpovede 3 2,6

5,6 5,4

Otázka 03a / vaša škola – žiaci Otázka 03b / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer
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Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 39 34,2 6 úplne súhlasím 52 45,6
4 skôr súhlasím 54 47,4 4 skôr súhlasím 46 40,4
2 skôr nesúhlasím 12 10,5 2 skôr nesúhlasím 6 5,3
0 vôbec nesúhlasím 6 5,3 0 vôbec nesúhlasím 5 4,4
bez odpovede 3 2,6 bez odpovede 5 4,4

4,3 4,7Priemer Priemer

Otázka 03g / vaša škola – žiaci Otázka 03h / vaša škola – žiaci

Otázka učiteľ-05 (odpovede učiteľov)

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 14 93,3 6 8 53,3 6 13 86,7
4 0 0,0 4 6 40,0 4 1 6,7
2 0 0,0 2 1 6,7 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 0 0,0 N 1 6,7

6,0 4,9 5,9Priemer Priemer Priemer

Otázka 05a / vaša škola – učitelia Otázka 05b / vaša škola – učitelia Otázka 05c / vaša škola – učitelia
chaotické – systematické autoritatívne – demokratické nedostatočne – dostatočne 

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 11 73,3 6 12 80,0 6 8 53,3
4 3 20,0 4 2 13,3 4 4 26,7
2 0 0,0 2 0 0,0 2 1 6,7
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 1 6,7 N 2 13,3

5,6 5,7 5,1Priemer Priemer Priemer

Otázka 05d / vaša škola – učitelia Otázka 05e / vaša škola – učitelia Otázka 05f / vaša škola – učitelia
subjektívne – objektívne nejasné – jasné zriaďovateľ – učitelia a žiaci

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 14 93,3 6 11 73,3 6 15 100,0
4 0 0,0 4 3 20,0 4 0 0,0
2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 1 6,7 N 0 0,0

6,0 5,6 6,0Priemer Priemer Priemer

Otázka 05g / vaša škola – učitelia Otázka 05h / vaša škola – učitelia Otázka 05i / vaša škola – učitelia
nie je očakávaná – aktivita je vítaná vstupuje – ponechá nevytvára – vytvára

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 13 86,7 6 11 73,3 6 11 73,3
4 1 6,7 4 3 20,0 4 3 20,0
2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 1 6,7 N 1 6,7

5,9 5,6 5,6Priemer Priemer Priemer

Otázka 05j / vaša škola – učitelia Otázka 05k / vaša škola – učitelia Otázka 05l / vaša škola – učitelia
neužitočné – užitočné nedokáže – dokáže nespravodlivo – spravodlivo
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Otázka učiteľ-06 (odpovede učiteľov)

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 11 73,3 6 11 73,3 6 13 86,7
4 3 20,0 4 2 13,3 4 1 6,7
2 0 0,0 2 1 6,7 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 1 6,7 N 1 6,7

5,6 5,4 5,9Priemer Priemer Priemer

Otázka 06a / vaša škola – učitelia Otázka 06b / vaša škola – učitelia Otázka 06c / vaša škola – učitelia
formálny – neformálny nepristupuje – pristupuje dochádza – nedochádza

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 8 53,3 6 11 73,3 6 11 73,3
4 6 40,0 4 3 20,0 4 2 13,3
2 0 0,0 2 0 0,0 2 1 6,7
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 1 6,7 N 1 6,7 N 1 6,7

5,1 5,6 5,4Priemer Priemer Priemer

Otázka 06d / vaša škola – učitelia Otázka 06e / vaša škola – učitelia Otázka 06f / vaša škola – učitelia
boja – neboja neriešia – riešia nerovnocennej – rovnocennej

Otázka učiteľ-07 (odpovede učiteľov)

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 14 93,3 6 11 73,3 6 10 66,7
4 1 6,7 4 4 26,7 4 4 26,7
2 0 0,0 2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0
N 0 0,0 N 0 0,0 N 1 6,7

5,9 5,5 5,4Priemer Priemer Priemer

Otázka 07a / vaša škola – učitelia Otázka 07b / vaša škola – učitelia Otázka 07c / vaša škola – učitelia
rivalita – spolupráca neprejavujú – prejavujú vlastnú päsť – koordinovane

Hodn. Počet % Graf Hodn. Počet % Graf
6 15 100,0 6 15 100,0
4 0 0,0 4 0 0,0
2 0 0,0 2 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0
N 0 0,0 N 0 0,0

6,0 6,0Priemer Priemer

Otázka 07d / vaša škola – učitelia Otázka 07e / vaša škola – učitelia
dochádza – nedochádza nie sú dobré – sú dobré
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Otázka učiteľ-09, žiak-04

Odpovede učiteľov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 1 6,7 6 takmer nikdy 2 13,3
4 občas 6 40,0 4 občas 8 53,3
2 pomerne často 6 40,0 2 pomerne často 2 13,3
0 veľmi často 2 13,3 0 veľmi často 3 20,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

2,8 3,2

Otázka 09a / vaša škola – učitelia Otázka 09b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 2 13,3 6 takmer nikdy 0 0,0
4 občas 7 46,7 4 občas 10 66,7
2 pomerne často 4 26,7 2 pomerne často 1 6,7
0 veľmi často 2 13,3 0 veľmi často 4 26,7
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

3,2 2,8Priemer Priemer

Otázka 09c / vaša škola – učitelia Otázka 09d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 6 40,0 6 veľmi často 8 53,3
4 pomerne často 7 46,7 4 pomerne často 5 33,3
2 občas 1 6,7 2 občas 2 13,3
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 0 0,0

4,7 4,8Priemer Priemer

Otázka 09g / vaša škola – učitelia Otázka 09h / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 9 60,0 6 veľmi často 5 33,3
4 pomerne často 6 40,0 4 pomerne často 6 40,0
2 občas 0 0,0 2 občas 3 20,0
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

5,2 4,3

Otázka 09i / vaša škola – učitelia Otázka 09j / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 7 46,7 6 veľmi často 8 53,3
4 pomerne často 6 40,0 4 pomerne často 4 26,7
2 občas 2 13,3 2 občas 2 13,3
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

4,7 4,9

Otázka 09e / vaša škola – učitelia Otázka 09f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer
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Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 5 33,3 6 veľmi často 2 13,3
4 pomerne často 3 20,0 4 pomerne často 4 26,7
2 občas 6 40,0 2 občas 6 40,0
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 3 20,0

3,9 3,3Priemer Priemer

Otázka 09k / vaša škola – učitelia Otázka 09l / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 8 53,3 6 veľmi často 4 26,7
4 pomerne často 4 26,7 4 pomerne často 8 53,3
2 občas 3 20,0 2 občas 2 13,3
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

4,7 4,3

Otázka 09m / vaša škola – učitelia Otázka 09n / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 9 60,0 6 veľmi často 1 6,7
4 pomerne často 4 26,7 4 pomerne často 12 80,0
2 občas 2 13,3 2 občas 1 6,7
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

4,9 4,0Priemer Priemer

Otázka 09o / vaša škola – učitelia Otázka 09p / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 3 20,0
4 pomerne často 12 80,0
2 občas 0 0,0
0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 0 0,0

4,4

Otázka 09q / vaša škola – učitelia

Priemer

Odpovede žiakov II. stupňa

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 3 2,6 6 takmer nikdy 1 0,9
4 občas 31 27,2 4 občas 18 15,8
2 pomerne často 60 52,6 2 pomerne často 42 36,8
0 veľmi často 16 14,0 0 veľmi často 52 45,6
bez odpovede 4 3,5 bez odpovede 1 0,9

2,4 1,4

Otázka 04a / vaša škola – žiaci Otázka 04b / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 50 43,9 6 takmer nikdy 0 0,0
4 občas 48 42,1 4 občas 24 21,1
2 pomerne často 9 7,9 2 pomerne často 50 43,9
0 veľmi často 4 3,5 0 veľmi často 34 29,8
bez odpovede 3 2,6 bez odpovede 6 5,3

4,6 1,8Priemer Priemer

Otázka 04c / vaša škola – žiaci Otázka 04d / vaša škola – žiaci
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Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 42 36,8 6 veľmi často 45 39,5
4 pomerne často 45 39,5 4 pomerne často 44 38,6
2 občas 19 16,7 2 občas 21 18,4
0 takmer nikdy 2 1,8 0 takmer nikdy 2 1,8
bez odpovede 6 5,3 bez odpovede 2 1,8

4,4 4,4

Otázka 04e / vaša škola – žiaci Otázka 04f / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 40 35,1 6 veľmi často 33 28,9
4 pomerne často 28 24,6 4 pomerne často 41 36,0
2 občas 27 23,7 2 občas 28 24,6
0 takmer nikdy 15 13,2 0 takmer nikdy 10 8,8
bez odpovede 4 3,5 bez odpovede 2 1,8

3,7 3,7

Otázka 04i / vaša škola – žiaci Otázka 04j / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 11 9,6 6 veľmi často 51 44,7
4 pomerne často 28 24,6 4 pomerne často 32 28,1
2 občas 59 51,8 2 občas 22 19,3
0 takmer nikdy 13 11,4 0 takmer nikdy 3 2,6
bez odpovede 3 2,6 bez odpovede 6 5,3

2,7 4,4Priemer Priemer

Otázka 04k / vaša škola – žiaci Otázka 04l / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 28 24,6 6 veľmi často 13 11,4
4 pomerne často 27 23,7 4 pomerne často 27 23,7
2 občas 42 36,8 2 občas 60 52,6
0 takmer nikdy 12 10,5 0 takmer nikdy 9 7,9
bez odpovede 5 4,4 bez odpovede 5 4,4

3,3 2,8

Otázka 04m / vaša škola – žiaci Otázka 04n / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 0 0,0 6 veľmi často 14 12,3
4 pomerne často 0 0,0 4 pomerne často 32 28,1
2 občas 0 0,0 2 občas 36 31,6
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 22 19,3
bez odpovede 114 100,0 bez odpovede 10 8,8

#DIV/0! 2,7Priemer Priemer

Otázka 04o / vaša škola – žiaci Otázka 04p / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 41 36,0 6 veľmi často 32 28,1
4 pomerne často 43 37,7 4 pomerne často 43 37,7
2 občas 24 21,1 2 občas 33 28,9
0 takmer nikdy 1 0,9 0 takmer nikdy 2 1,8
bez odpovede 5 4,4 bez odpovede 4 3,5

4,3 3,9Priemer Priemer

Otázka 04g / vaša škola – žiaci Otázka 04h / vaša škola – žiaci
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Otázka učiteľ-10, žiak-05, rodič-05
Odpovede učiteľov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 6 40,0 6 veľmi často 13 86,7
4 pomerne často 8 53,3 4 pomerne často 2 13,3
2 občas 0 0,0 2 občas 0 0,0
0 takmer nikdy 0 0,0 0 takmer nikdy 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 0 0,0

4,9 5,7

Otázka 10a / vaša škola – učitelia Otázka 10b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 14 93,3 6 takmer nikdy 11 73,3
4 pomerne často 1 6,7 4 občas 3 20,0
2 občas 0 0,0 2 pomerne často 0 0,0
0 takmer nikdy 0 0,0 0 veľmi často 1 6,7
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

5,9 5,2Priemer Priemer

Otázka 10c / vaša škola – učitelia Otázka 10d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 8 53,3 6 takmer nikdy 13 86,7
4 občas 6 40,0 4 občas 1 6,7
2 pomerne často 0 0,0 2 pomerne často 0 0,0
0 veľmi často 0 0,0 0 veľmi často 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 1 6,7

5,1 5,9

Otázka 10e / vaša škola – učitelia Otázka 10f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 15 100,0 6 takmer nikdy 5 33,3
4 občas 0 0,0 4 občas 10 66,7
2 pomerne často 0 0,0 2 pomerne často 0 0,0
0 veľmi často 0 0,0 0 veľmi často 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

6,0 4,7Priemer Priemer

Otázka 10g / vaša škola – učitelia Otázka 10h / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 3 20,0 6 takmer nikdy 12 80,0
4 občas 10 66,7 4 občas 2 13,3
2 pomerne často 2 13,3 2 pomerne často 0 0,0
0 veľmi často 0 0,0 0 veľmi často 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

4,1 5,7Priemer Priemer

Otázka 10i / vaša škola – učitelia Otázka 10j / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 34 29,8
4 pomerne často 37 32,5
2 občas 26 22,8
0 takmer nikdy 15 13,2
bez odpovede 2 1,8

3,6

Otázka 04q / vaša škola – žiaci

Priemer
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Odpovede žiakov II. stupňa

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 27 23,7 6 veľmi často 49 43,0
4 pomerne často 52 45,6 4 pomerne často 41 36,0
2 občas 31 27,2 2 občas 16 14,0
0 takmer nikdy 2 1,8 0 takmer nikdy 5 4,4
bez odpovede 2 1,8 bez odpovede 3 2,6

3,9 4,4

Otázka 05a / vaša škola – žiaci Otázka 05b / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 56 49,1 6 takmer nikdy 55 48,2
4 pomerne často 35 30,7 4 občas 39 34,2
2 občas 18 15,8 2 pomerne často 8 7,0
0 takmer nikdy 4 3,5 0 veľmi často 7 6,1
bez odpovede 1 0,9 bez odpovede 5 4,4

4,5 4,6Priemer Priemer

Otázka 05c / vaša škola – žiaci Otázka 05d / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 53 46,5 6 takmer nikdy 13 11,4
4 občas 42 36,8 4 občas 44 38,6
2 pomerne často 13 11,4 2 pomerne často 38 33,3
0 veľmi často 1 0,9 0 veľmi často 11 9,6
bez odpovede 5 4,4 bez odpovede 8 7,0

4,7 3,1

Otázka 05e / vaša škola – žiaci Otázka 05f / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 73 64,0 6 takmer nikdy 31 27,2
4 občas 21 18,4 4 občas 56 49,1
2 pomerne často 6 5,3 2 pomerne často 9 7,9
0 veľmi často 11 9,6 0 veľmi často 12 10,5
bez odpovede 3 2,6 bez odpovede 6 5,3

4,8 4,0Priemer Priemer

Otázka 05g / vaša škola – žiaci Otázka 05h / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 47 41,2 6 takmer nikdy 66 57,9
4 občas 52 45,6 4 občas 32 28,1
2 pomerne často 7 6,1 2 pomerne často 7 6,1
0 veľmi často 4 3,5 0 veľmi často 4 3,5
bez odpovede 4 3,5 bez odpovede 5 4,4

4,6 4,9Priemer Priemer

Otázka 05i / vaša škola – žiaci Otázka 05j / vaša škola – žiaci
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Odpovede rodičov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 36 22,9 6 veľmi často 28 17,8
4 pomerne často 70 44,6 4 pomerne často 30 19,1
2 občas 35 22,3 2 občas 22 14,0
0 takmer nikdy 2 1,3 0 takmer nikdy 2 1,3
bez odpovede 14 8,9 bez odpovede 75 47,8

4,0 4,0

Otázka 05a / vaša škola – rodičia Otázka 05b / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 veľmi často 64 40,8 6 takmer nikdy 56 35,7
4 pomerne často 46 29,3 4 občas 64 40,8
2 občas 31 19,7 2 pomerne často 21 13,4
0 takmer nikdy 0 0,0 0 veľmi často 4 2,5
bez odpovede 16 10,2 bez odpovede 12 7,6

4,5 4,4Priemer Priemer

Otázka 05c / vaša škola – rodičia Otázka 05d / vaša škola – rodičia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 56 35,7 6 takmer nikdy 68 43,3
4 občas 65 41,4 4 občas 54 34,4
2 pomerne často 15 9,6 2 pomerne často 14 8,9
0 veľmi často 4 2,5 0 veľmi často 6 3,8
bez odpovede 17 10,8 bez odpovede 15 9,6

4,5 4,6

Otázka 05e / vaša škola – rodičia Otázka 05f / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 107 68,2 6 takmer nikdy 61 38,9
4 občas 24 15,3 4 občas 63 40,1
2 pomerne často 6 3,8 2 pomerne často 11 7,0
0 veľmi často 6 3,8 0 veľmi často 1 0,6
bez odpovede 14 8,9 bez odpovede 21 13,4

5,2 4,7Priemer Priemer

Otázka 05g / vaša škola – rodičia Otázka 05h / vaša škola – rodičia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer nikdy 62 39,5 6 takmer nikdy 104 66,2
4 občas 62 39,5 4 občas 33 21,0
2 pomerne často 13 8,3 2 pomerne často 1 0,6
0 veľmi často 4 2,5 0 veľmi často 3 1,9
bez odpovede 16 10,2 bez odpovede 16 10,2

4,6 5,4Priemer Priemer

Otázka 05i / vaša škola – rodičia Otázka 05j / vaša škola – rodičia
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Otázka učiteľ-11, žiak-06, rodič-06

Odpovede učiteľov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 9 60,0 6 takmer všetci 10 66,7
4 mnoho učiteľov 6 40,0 4 mnoho učiteľov 4 26,7
2 menšia časť 0 0,0 2 menšia časť 0 0,0
0 takmer nikto 0 0,0 0 takmer nikto 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

5,2 5,4

Otázka 11a / vaša škola – učitelia Otázka 11b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 11 73,3 6 takmer všetci 6 40,0
4 mnoho učiteľov 3 20,0 4 mnoho učiteľov 9 60,0
2 menšia časť 0 0,0 2 menšia časť 0 0,0
0 takmer nikto 0 0,0 0 takmer nikto 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 0 0,0

5,6 4,8Priemer Priemer

Otázka 11c / vaša škola – učitelia Otázka 11d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 8 53,3 6 takmer všetci 11 73,3
4 mnoho učiteľov 6 40,0 4 mnoho učiteľov 4 26,7
2 menšia časť 1 6,7 2 menšia časť 0 0,0
0 takmer nikto 0 0,0 0 takmer nikto 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

4,9 5,5

Otázka 11e / vaša škola – učitelia Otázka 11f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 5 33,3 6 takmer všetci 3 20,0
4 mnoho učiteľov 4 26,7 4 mnoho učiteľov 6 40,0
2 menšia časť 5 33,3 2 menšia časť 4 26,7
0 takmer nikto 0 0,0 0 takmer nikto 2 13,3
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 0 0,0

4,0 3,3Priemer Priemer

Otázka 11g / vaša škola – učitelia Otázka 11h / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 1 6,7
4 mnoho učiteľov 4 26,7
2 menšia časť 7 46,7
0 takmer nikto 3 20,0
bez odpovede 0 0,0

2,4

Otázka 11i / vaša škola – učitelia

Priemer
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Odpovede žiakov II. stupňa

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 43 37,7 6 takmer všetci 54 47,4
4 mnoho učiteľov 35 30,7 4 mnoho učiteľov 35 30,7
2 menšia časť 22 19,3 2 menšia časť 14 12,3
0 takmer nikto 13 11,4 0 takmer nikto 9 7,9
bez odpovede 1 0,9 bez odpovede 2 1,8

3,9 4,4

Otázka 06a / vaša škola – žiaci Otázka 06b / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 40 35,1 6 takmer všetci 39 34,2
4 mnoho učiteľov 43 37,7 4 mnoho učiteľov 37 32,5
2 menšia časť 22 19,3 2 menšia časť 28 24,6
0 takmer nikto 7 6,1 0 takmer nikto 7 6,1
bez odpovede 2 1,8 bez odpovede 3 2,6

4,1 3,9Priemer Priemer

Otázka 06c / vaša škola – žiaci Otázka 06d / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 50 43,9 6 takmer všetci 39 34,2
4 mnoho učiteľov 40 35,1 4 mnoho učiteľov 40 35,1
2 menšia časť 21 18,4 2 menšia časť 22 19,3
0 takmer nikto 2 1,8 0 takmer nikto 10 8,8
bez odpovede 1 0,9 bez odpovede 3 2,6

4,4 3,9

Otázka 06e / vaša škola – žiaci Otázka 06f / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 26 22,8 6 takmer všetci 24 21,1
4 mnoho učiteľov 26 22,8 4 mnoho učiteľov 34 29,8
2 menšia časť 22 19,3 2 menšia časť 22 19,3
0 takmer nikto 30 26,3 0 takmer nikto 27 23,7
bez odpovede 10 8,8 bez odpovede 7 6,1

2,9 3,0Priemer Priemer

Otázka 06g / vaša škola – žiaci Otázka 06h / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 10 8,8
4 mnoho učiteľov 17 14,9
2 menšia časť 35 30,7
0 takmer nikto 44 38,6
bez odpovede 8 7,0

1,9

Otázka 06i / vaša škola – žiaci

Priemer
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Odpovede rodičov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 31 19,7 6 takmer všetci 51 32,5
4 mnoho učiteľov 56 35,7 4 mnoho učiteľov 60 38,2
2 menšia časť 41 26,1 2 menšia časť 28 17,8
0 takmer nikto 9 5,7 0 takmer nikto 3 1,9
bez odpovede 20 12,7 bez odpovede 15 9,6

3,6 4,2

Otázka 06a / vaša škola – rodičia Otázka 06b / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 46 29,3 6 takmer všetci 44 28,0
4 mnoho učiteľov 57 36,3 4 mnoho učiteľov 58 36,9
2 menšia časť 37 23,6 2 menšia časť 28 17,8
0 takmer nikto 0 0,0 0 takmer nikto 4 2,5
bez odpovede 17 10,8 bez odpovede 23 14,6

4,1 4,1Priemer Priemer

Otázka 06c / vaša škola – rodičia Otázka 06d / vaša škola – rodičia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 55 35,0 6 takmer všetci 41 26,1
4 mnoho učiteľov 60 38,2 4 mnoho učiteľov 64 40,8
2 menšia časť 23 14,6 2 menšia časť 33 21,0
0 takmer nikto 1 0,6 0 takmer nikto 2 1,3
bez odpovede 18 11,5 bez odpovede 17 10,8

4,4 4,1

Otázka 06e / vaša škola – rodičia Otázka 06f / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 30 19,1 6 takmer všetci 13 8,3
4 mnoho učiteľov 38 24,2 4 mnoho učiteľov 50 31,8
2 menšia časť 40 25,5 2 menšia časť 54 34,4
0 takmer nikto 31 19,7 0 takmer nikto 20 12,7
bez odpovede 18 11,5 bez odpovede 20 12,7

3,0 2,8Priemer Priemer

Otázka 06g / vaša škola – rodičia Otázka 06h / vaša škola – rodičia

Hodnotenie Počet % Graf
6 takmer všetci 9 5,7
4 mnoho učiteľov 32 20,4
2 menšia časť 52 33,1
0 takmer nikto 42 26,8
bez odpovede 22 14,0

2,1

Otázka 06i / vaša škola – rodičia

Priemer
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Otázka učiteľ-12, žiak-07, rodič-07

Odpovede učiteľov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 1 6,7 6 vôbec 7 46,7
4 výnimočne 11 73,3 4 výnimočne 6 40,0
2 občas 2 13,3 2 občas 1 6,7
0 často 0 0,0 0 často 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 1 6,7

3,9 4,9

Otázka 12a / vaša škola – učitelia Otázka 12b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 14 93,3 6 vôbec 3 20,0
4 výnimočne 0 0,0 4 výnimočne 10 66,7
2 občas 0 0,0 2 občas 1 6,7
0 často 0 0,0 0 často 0 0,0
bez odpovede 1 6,7 bez odpovede 1 6,7

6,0 4,3Priemer Priemer

Otázka 12c / vaša škola – učitelia Otázka 12d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 8 53,3 6 vôbec 5 33,3
4 výnimočne 7 46,7 4 výnimočne 7 46,7
2 občas 0 0,0 2 občas 2 13,3
0 často 0 0,0 0 často 1 6,7
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

5,1 4,1

Otázka 12e / vaša škola – učitelia Otázka 12f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 12 80,0 6 vôbec 14 93,3
4 výnimočne 2 13,3 4 výnimočne 0 0,0
2 občas 1 6,7 2 občas 0 0,0
0 často 0 0,0 0 často 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

5,5 6,0Priemer Priemer

Otázka 12g / vaša škola – učitelia Otázka 12h / vaša škola – učitelia
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Odpovede žiakov II. stupňa

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 80 70,2 6 vôbec 78 68,4
4 výnimočne 17 14,9 4 výnimočne 24 21,1
2 občas 10 8,8 2 občas 8 7,0
0 často 6 5,3 0 často 2 1,8
bez odpovede 1 0,9 bez odpovede 2 1,8

5,0 5,2

Otázka 07a / vaša škola – žiaci Otázka 07b / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 70 61,4 6 vôbec 69 60,5
4 výnimočne 33 28,9 4 výnimočne 19 16,7
2 občas 6 5,3 2 občas 16 14,0
0 často 3 2,6 0 často 6 5,3
bez odpovede 2 1,8 bez odpovede 4 3,5

5,0 4,7Priemer Priemer

Otázka 07c / vaša škola – žiaci Otázka 07d / vaša škola – žiaci

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 79 69,3 6 vôbec 66 57,9
4 výnimočne 17 14,9 4 výnimočne 15 13,2
2 občas 4 3,5 2 občas 14 12,3
0 často 3 2,6 0 často 14 12,3
bez odpovede 11 9,6 bez odpovede 5 4,4

5,3 4,4

Otázka 07e / vaša škola – žiaci Otázka 07f / vaša škola – žiaci

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 85 74,6 6 vôbec 106 93,0
4 výnimočne 12 10,5 4 výnimočne 2 1,8
2 občas 8 7,0 2 občas 2 1,8
0 často 5 4,4 0 často 1 0,9
bez odpovede 4 3,5 bez odpovede 3 2,6

5,2 5,8Priemer Priemer

Otázka 07g / vaša škola – žiaci Otázka 07h / vaša škola – žiaci

Odpovede rodičov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 80 51,0 6 vôbec 95 60,5
4 výnimočne 30 19,1 4 výnimočne 23 14,6
2 občas 24 15,3 2 občas 21 13,4
0 často 3 1,9 0 často 5 3,2
bez odpovede 20 12,7 bez odpovede 13 8,3

4,7 4,9

Otázka 07a / vaša škola – rodičia Otázka 07b / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer
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Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 116 73,9 6 vôbec 80 51,0
4 výnimočne 14 8,9 4 výnimočne 27 17,2
2 občas 9 5,7 2 občas 24 15,3
0 často 2 1,3 0 často 6 3,8
bez odpovede 16 10,2 bez odpovede 20 12,7

5,5 4,6

Otázka 07e / vaša škola – rodičia Otázka 07f / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 109 69,4 6 vôbec 128 81,5
4 výnimočne 12 7,6 4 výnimočne 5 3,2
2 občas 14 8,9 2 občas 2 1,3
0 často 2 1,3 0 často 0 0,0
bez odpovede 20 12,7 bez odpovede 22 14,0

5,3 5,9Priemer Priemer

Otázka 07g / vaša škola – rodičia Otázka 07h / vaša škola – rodičia

Otázka učiteľ-13, rodič-08
Odpovede učiteľov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 3 20,0 6 úplne súhlasím 6 40,0
4 skôr súhlasím 12 80,0 4 skôr súhlasím 8 53,3
2 skôr nesúhlasím 0 0,0 2 skôr nesúhlasím 1 6,7
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 0 0,0

4,4 4,7

Otázka 13a / vaša škola – učitelia Otázka 13b / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 1 6,7 6 úplne súhlasím 1 6,7
4 skôr súhlasím 9 60,0 4 skôr súhlasím 7 46,7
2 skôr nesúhlasím 3 20,0 2 skôr nesúhlasím 7 46,7
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 2 13,3 bez odpovede 0 0,0

3,7 3,2Priemer Priemer

Otázka 13c / vaša škola – učitelia Otázka 13d / vaša škola – učitelia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 1 6,7 6 úplne súhlasím 8 53,3
4 skôr súhlasím 11 73,3 4 skôr súhlasím 6 40,0
2 skôr nesúhlasím 3 20,0 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 0 0,0 bez odpovede 1 6,7

3,7 5,1

Otázka 13e / vaša škola – učitelia Otázka 13f / vaša škola – učitelia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 vôbec 111 70,7 6 vôbec 67 42,7
4 výnimočne 21 13,4 4 výnimočne 41 26,1
2 občas 5 3,2 2 občas 24 15,3
0 často 2 1,3 0 často 9 5,7
bez odpovede 18 11,5 bez odpovede 16 10,2

5,5 4,4Priemer Priemer

Otázka 07c / vaša škola – rodičia Otázka 07d / vaša škola – rodičia
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Odpovede rodičov

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 75 47,8 6 úplne súhlasím 94 59,9
4 skôr súhlasím 53 33,8 4 skôr súhlasím 40 25,5
2 skôr nesúhlasím 7 4,5 2 skôr nesúhlasím 6 3,8
0 vôbec nesúhlasím 1 0,6 0 vôbec nesúhlasím 1 0,6
bez odpovede 21 13,4 bez odpovede 16 10,2

5,0 5,2

Otázka 08a / vaša škola – rodičia Otázka 08b / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 52 33,1 6 úplne súhlasím 106 67,5
4 skôr súhlasím 68 43,3 4 skôr súhlasím 36 22,9
2 skôr nesúhlasím 17 10,8 2 skôr nesúhlasím 0 0,0
0 vôbec nesúhlasím 0 0,0 0 vôbec nesúhlasím 0 0,0
bez odpovede 20 12,7 bez odpovede 15 9,6

4,5 5,5Priemer Priemer

Otázka 08c / vaša škola – rodičia Otázka 08d / vaša škola – rodičia

Hodnotenie Počet % Graf Hodnotenie Počet % Graf
6 úplne súhlasím 83 52,9 6 úplne súhlasím 62 39,5
4 skôr súhlasím 50 31,8 4 skôr súhlasím 46 29,3
2 skôr nesúhlasím 8 5,1 2 skôr nesúhlasím 28 17,8
0 vôbec nesúhlasím 2 1,3 0 vôbec nesúhlasím 6 3,8
bez odpovede 14 8,9 bez odpovede 15 9,6

5,0 4,3

Otázka 08e / vaša škola – rodičia Otázka 08f / vaša škola – rodičia

Priemer Priemer








