
DOTAZNÍK PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁKY ZE ZŠ KOSOVA HORA  
28. 2. 2013 

 
Ahoj, už nějakou dobu patříš mezi naše nové žáky. Tak co, už sis v nové škole 

zvykl/a? Jak to máš s novými kamarády a jak s učením? Líbí se Ti ve školní družině nebo 
klubu? Chutnají Ti u nás obědy? Tak na podobné otázky se Tě v tomto dotazníku budeme 
ptát: Byli bychom totiž rádi, kdyby ses pravdivě vyjádřil/a ke všem otázkám.  Pomocí 
Tvých odpovědí si budeme moci udělat obrázek o Tvé spokojenosti, o tom, jak zvládáš učivo. 

Tebou vyplněný dotazník prosím vhoď příští středu do 10 hodin do schránky u školníkovny 
v hlavním vchodu školy. Dotazník je anonymní, takže se nepodepisuj. Jen Tě prosím o vyplnění, zda chodíš 
na 1. nebo 2. stupeň naší školy. Jménem učitelů Ti děkuji za vyplnění a odevzdání dotazníku.  
           Jaroslav Nádvorník 

Chodím na   ……      stupeň.  
1.stupeň 19 2.stupeň15  dotazníků rozdáno35  neodevzdal 1 

 
1. Pokus se vyjádřit, jak Tě noví spolužáci mezi sebe přijali. (Zakroužkuj vždy JEDNU odpověď)  

 
1.st. skvěle, výborně10 docela ano7 ujde to, ale mohli lépe1 nic moc to není1 vůbec ne, nedostatečně 
2.st. skvěle, výborně10 docela ano5 ujde to, ale mohli lépe nic moc to není vůbec ne, nedostatečně 
∑     skvěle, výborně20 docela ano12 ujde to, ale mohli lépe1 nic moc to není1 vůbec ne, nedostatečně 

 
2. Našel/a sis v nové třídě nebo vůbec ve škole kamarády/dky? 

 
1.st. rozhodně ano14  spíše ano4      spíše ne1        určitě ne 
2.st rozhodně ano10  spíše ano5      spíše ne        určitě ne 
∑    rozhodně ano24  spíše ano9      spíše ne1        určitě ne 
 

3. Myslíš si, že ve většině předmětů toho musíš hodně dohánět nebo je to spíš v pohodě? 
 

1.st Ve většině předmětů musím tvrdě makat2 Spíš jen tak v něčem12 Ani ne, docela to jde6 
2.st Ve většině předmětů musím tvrdě makat1 Spíš jen tak v něčem12 Ani ne, docela to jde2 
∑    Ve většině předmětů musím tvrdě makat3 Spíš jen tak v něčem24 Ani ne, docela to jde8 

 
 

4. Tahle otázka navazuje na minulou. Ale pozor, nemusí pro Tebe platit, pokud jsi z žádného předmětu 
PLÁN DOUČOVÁNÍ nedostal  Jako učitelé školy jsme zjistili, že v některých předmětech nemusíš nic 
dohánět, v některých jsi pozadu. Pokud Ti učitelé sdělili, že je nutné něco dohnat, nabídli Ti různé 
možnosti - dopisování poznámek, osobní konzultace, doučování, doplnění portfolií. Jeví se Ti postup 
navržený učiteli jako srozumitelný? Víš dokdy, co a jak se máš doučit? : 

 
1.st.  Ano, je mi to všechno jasné9  Trochu v tom plavu4  Vůbec tomu nerozumím 
2.st.  Ano, je mi to všechno jasné12 Trochu v tom plavu3  Vůbec tomu nerozumím 
∑  Ano, je mi to všechno jasné21 Trochu v tom plavu7  Vůbec tomu nerozumím 

 
5. Jak se Ti u nás ve škole celkově líbí? 

 
1.st. Je to úžasné, skvělé!10 Jsem tady rád/a8 Docela to jde, ale má to mouchy1 Nic moc Šílený! 
2.st. Je to úžasné, skvělé!7 Jsem tady rád/a8 Docela to jde, ale má to mouchy Nic moc          Šílený! 
∑   Je to úžasné, skvělé!17 Jsem tady rád/a16 Docela to jde, ale má to mouchy1 Nic moc          Šílený!  
 
6. Máš pocit, že se na Tebe učitelé dívají „skrz prsty“, že by Tě tady raději neměli, že jsou na Tebe 

nespravedliví? 
 

1.st.  Vůbec ne19  Spíše ne Spíše ano Přesně tohle se mi děje 
2.st.  Vůbec ne13  Spíše ne2 Spíše ano Přesně tohle se mi děje 
∑   Vůbec ne32  Spíše ne2 Spíše ano Přesně tohle se mi děje 



7. Byl/a jsi ze strany spolužáků vystaven/a posměškům, ubližování, šikaně?   
 

1.st   Ne, nikdy15 Myslím, že ne4 Nevím  Myslím, že se mi to párkrát stalo Ano, pořád 
2.st  Ne, nikdy8 Myslím, že ne5 Nevím1 Myslím, že se mi to párkrát stalo1 Ano, pořád 
∑     Ne, nikdy23 Myslím, že ne9 Nevím1 Myslím, že se mi to párkrát stalo1 Ano, pořád 
 
 

8. Lituješ toho, že chodíš do Propojky? 
 

1.st.   Ani náhodou15  Spíše ne3 Nevím  Myslím, že ano1 Strašně toho lituju 
2.st.   Ani náhodou14  Spíše ne1 Nevím  Myslím, že ano Strašně toho lituju 
∑    Ani náhodou 29  Spíše ne4 Nevím  Myslím, že ano1 Strašně toho lituju
  

9. Vyplní pouze ti, kteří se přihlásili do ŠD nebo ŠK. Pokud ses přihlásil/a do školní družiny nebo klubu, 
jak se ti tam líbí? 

 
1.st.   Je to bezva9 Docela fajn6 Nic moc Radši bych nechodil/a 
2.st.   Je to bezva6 Docela fajn Nic moc Radši bych nechodil/a 
∑     Je to bezva15 Docela fajn6 Nic moc Radši bych nechodil/a 
 

10. Vyplní pouze ti, kteří chodí na obědy. Pokud chodíš do školní jídelny, jak ti chutnají obědy? 
 
1.st.   Jsou skvělé10 Docela mi chutnají7  Spíš nic moc  Nedají se jíst 
2.st.   Jsou skvělé9 Docela mi chutnají6  Spíš nic moc  Nedají se jíst 
∑      Jsou skvělé29 Docela mi chutnají13  Spíš nic moc  Nedají se jíst 
 

11. Je nějaká akce na kterou se u nás ve škole těšíš? Pokud ano, napiš na jakou. Hlavně nepiš konec 
školního roku ☺. 

 
1.st.   Častoboř 6 bruslení 3 plavání 2 výlety 1 na vše v ŠD 1  na spaní ve škole 1
 2.st.  Častoboř 9 projekt, videoklip 2 Londýn 1 sport.soutěže 1 florbal 1  
        
12. Chybí ti v naší škole něco, po čem se ti strašně stýská? Pokud ano, můžeš, jestli chceš, dopsat, co nebo 

kdo to je. 
 
1.st    ANO3 -stýská se mi po kamarádech moc!!! Chybí mi malá škola a učitel a moje třída. NE12 
  -kamarádi 
  -družinářka z Kosovky  
         
2.st.  ANO3-kamarádky, které nepřestoupily, kamarádi3x   NE11 

-moje bývalá třídní i někteří spolužáci 
 

13.  A SEM DOLŮ  PROSÍM NAPIŠ, CO BYS NÁM, UČITELŮM, CHTĚL SDĚLIT, JESTLI TĚ 
NAPADLO JEŠTĚ NĚCO JINÉHO, NEŽ JSI NÁM NAPSAL /A. KLIDNĚ NAPIŠ I NĚJAKÝ NÁPAD… 

1.st.: - aby nám paní učitelka neříkala Kosováci 
- snad paní učitelko doženu čtení 
- já mám hodnou paní učitelku 
- děkuju všem učitelkám za to jak nás přijaly 
- Chtěla bych chodit na keramiku, protože v Kosovce už nemohu chodit, vadí mi, že nemohu sedě+t 
s kamarádkou Terkou!!!!, a ještě mi vadí, že nám paní učitelka říká Kosováci!!! A jinak se  mi líbí 
školní družina i klub protože my jsme měli jen družinu do 4.třídy a potom nazdar!! ☺, moc se mi líbí 
to že vy třídíte odpad my ho doma třídíme taky ☺!, taky máte moc hezkou jídelnu a dobrý obědy! ☺ 

2.st.:- u 2. otázky jsem nevěděl, co doplnit, já už znal všechny ve třídě kromě dvou holek 
 - moc bych si přál doplnit učivo 
      - škoda, že na této škole nejsem od 1.třídy ☺ 


