
tř ída 6. - 9.                       77%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Spokojenost         37% 31% 10% 6% 16%

ano spíše ano spíše ne ne nevím

Školní 
klima 34% 32% 11% 8% 15%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Kvalita 

vzdělávání 30% 35% 12% 6% 18%

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Bezpečné a 

zdravé 55% 20% 7% 6% 13%
ano spíše ano spíše ne ne nevím

Příprava 
žáků na 42% 22% 13% 18% 5%

Základní škola z pohledu žáků a žákyň 2. stupně
Účast v dotazníkovém šetření:

ano 
34% 

spíše ano 
32% 

spíše ne 
11% 

ne 
8% 

nevím 
15% 

Jsi spokojen/a ve škole? 

ano 
29% 

spíše ano 
35% 

spíše ne 
12% 

ne 
6% 

nevím 
18% 

Poskytuje ti škola kvalitní vzdělávání? 

ano 
42% 

spíše ano 
22% 

spíše ne 
13% 

ne 
18% 

nevím 
5% 

Připravuješ se na vyučování? 

ano 
55% 

spíše ano 
20% 

spíše ne 
6% 

ne 
6% 

nevím 
13% 

Je školní prostředí bezpečné a 
zdravé? 

ano 
37% 

spíše ano 
31% 

spíše ne 
10% 

ne 
6% 

nevím 
16% 

Spokojenost se školou z pohledu žáků a žákyň 2. stupně 



ano spíše ano spíše ne ne nevím

Jsi spokojen     24 24 2 5 6

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Informuji 
tě učitelé 13 33 8 0 5

ano spíše ano spíše ne ne nevím

Víš, co máš       12 21 14 2 12
ano spíše ano spíše ne ne nevím

Důvěřuješ 
učitelům? 165 156 51 39 70

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Jsi spokojen       6 12 11 18 13

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Jsi spokojen       12 21 14 2 12

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Půjčuješ si 5 8 15 32 1

ano spíše ano spíše ne ne nevím
Připravuješ 
se doma do 11 21 16 7 6

ano 
40% 

spíše ano 
39% 

spíše ne 
3% 

ne 
8% 

nevím 
10% 

Jsi spokojen/a s kolektivem své třídy? 

ano 
20% 

spíše ano 
34% 

spíše ne 
23% 

ne 
3% 

nevím 
20% 

Jsi spokojen/a s nabídkou jídel ve 
školní jídelně? 

5 
8 

15 

32 

1 

ano spíše ano spíše ne ne nevím

Půjčuješ si knihy v knihovně? 

11 

21 

16 

7 6 

ano spíše ano spíše ne ne nevím

Připravuješ se doma do školy 
pravidelně? Píšeš úkoly? Učíš se? 

ano 
22% 

spíše ano 
56% 

spíše ne 
14% 

ne 
0% 

nevím 
8% 

Informuji tě učitelé včas a dostatečně o 
výsledné známce? 

ano 
20% 

spíše ano 
34% 

spíše ne 
23% 

ne 
3% 

nevím 
20% 

Víš, co máš dělat, kdyby ti někdo ve škole 
ubližoval? 

ano 
34% 

spíše ano 
32% 

spíše ne 
11% 

ne 
8% 

nevím 
15% 

Důvěřuješ učitelům? Oslovíš je, pokud 
máš nějaký problém? 

ano 
10% 

spíše ano 
20% 

spíše ne 
18% 

ne 
30% 

nevím 
22% 

Jsi spokojen/a s nabídkou prodeje 
svačinek ve škole? 



Základní škola z pohledu žáků a žákyň 2. stupně       

0 10 20 30 40 50

Líbí se ti prostředí naší
školy?

Jsi spokojen/a s
kolektivem své třídy?

Máš pocit, že učitelům na
tobě záleží, že ti

pomáhají?

Zeptáš se učitelů, když
něčemu nerozumíš, když

ti něco není jasné?

Pomohou ti učitelé, když
se zeptáš, protože

něčemu nerozumíš?

Jsou učitelé rádi, když se
hodně ptáte a

diskutujete, povzbuzují…

Jsi spokojen/a s nabídkou
prodeje svačinek ve

škole?

Jsi spokojen/a s nabídkou
jídel ve školní jídelně?

Školní klima 

0 10 20 30 40

Vyhovuje ti rozvrh hodin?

Chtějí učitelé, abyste učivu 
rozuměli a „nebiflovali“ se … 

Pracujete často ve dvojicích,
ve skupinách, řešíte…

Můžete sami vyhledávat
řešení v učebnici,…

Organizuje škola dostatečné
množství akcí a projektů?

Dokáží učitelé dostatečně
ocenit tvoji práci, snahu?

Hodnotí učitelé výsledky tvé
práce spravedlivě?

Hodnotí učitelé všechny
žáky stejně spravedlivě?

Informuji tě učitelé včas a
dostatečně o výsledné…

Umožní ti učitelé včas si
známku opravit?

Hodnotí tě učitelé i jinak
než pomocí známek?…

Kvalita vzdělávání 

0 10 20 30 40 50

Připravuješ se doma do
školy pravidelně? Píšeš

úkoly? Učíš se?

Učíš se pro sebe, protože
chceš něco umět, něco

dokázat?

Pomáhají ti rodiče?
Podporují tě? Máš dobré

podmínky pro domácí…

Mluví s tebou často rodiče
o tom, co jsi dělal/a ve
škole, jaké jsi dostal/a…

Půjčuješ si knihy v
knihovně?

Máš nějaké záliby, koníčky,
kterým se hodně věnuješ?

Navštěvuješ nějaké
kroužky ve škole i mimo

školu po vyučování?

Příprava na vyučování 

0 50 100

Cítíš se ve škole bezpečně?

Jsou přestupky proti
školnímu řádu trestány

spravedlivě a dostatečně?

Víš, kde je umístěna
schránka důvěry?

Víš, co máš dělat, kdyby ti
někdo ve škole ubližoval?

Důvěřuješ učitelům? Oslovíš
je, pokud máš nějaký

problém?

Zajímají se učitelé o to, jak
se k sobě ve třídě chováte,

jestli si navzájem…

Bezpečné a zdravé prostředí 

nevím ne spíše ne spíše ano ano
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