Žiacky dotazník – šk. rok 2017/18
Počet respondentov: 1.A (26), 1.BC (20)

*f: kamaráti na škole buď študujú alebo študovali
*g: mama/sesternica/súrodenec/ kamaráti a známi rodičov na škole študujú, alebo študovali; jedna mamička pracuje
v zariadení, kam chodia naše študentky praxovať
*h: od učiteľky na ZŠ, psychologičky (kariérne poradenstvo), výchovnej poradkyne, zástupcu na ZŠ; pretože sa tu nevyučuje
chémia a fyzika

*iné: pretože chce byť učiteľkou 3x; kvôli hudobnej a výtvarnej výchove; pretože chce mať odborné vzdelanie a nechce ísť
na VŠ; vybral/a si školu bez fyziky a chémie

Otázka č. 3: Ako sa Ti zatiaľ páči na našej škole? /škála od 1 (najmenej) po 10 (najviac)/
Priemer 1.A : 7, 58
Priemer 1.BC: 7,60
Dôvod:
Plusy:
-

Učitelia a ich prístup 25x
Kolektív 21x
Zaujímavé predmety 15x
Vyučovanie a šk. aktivity a výlety 16x
žiacka zóna, kuchynka, tulivaky 16x
Klavír v triede 4x
internet a wifi 4x
Pekáreň
Práca s deťmi
Výchovy – HVV, VYT
málo matematiky a fyziky
bufet
suplovanie
ekologický prístup
príjemná atmosféra 2x (škola ako druhý
domov)
voľnosť 2x
prostredie okolo školy
v septembri/októbri sa nemusia prezúvať

Mínusy
- Bufet + obedy (nechutia, obedy typu
igelitové vrecko s ovocím, ...) 9x, nefunkčná
jedáleň na začiatku roka
- Príchod do školy o 7.55 5x
- Veľa učenia a testov 4x
- zákaz opustiť areál školy počas vyučovania
10x
- Chýbajúci WC papier
- Pravidlo vynášania smetných košov (mala
by to robiť upratovačka)
- Neútulná trieda, stav budovy 2x
- Zapisovanie neskorých príchodov 2x
- Náročné predmety (MTV, PED, PSY, HVV)
- Skoré vstávanie
- neskorý príchod zo školy + dlhé
dochádzanie 2x+ dlhé vyučovanie
- čakanie na ISIC karty
- kolektív 3x, vulgárne spolužiačky
- predmety všeobecne 2x
- pravidlá na škole
- zvonenie (hudba)
- náboženstvo 8. hodinu
- Hluk z vŕtania

Otázka č. 4:

*aké: viac info o predmetoch 3x;

info o rozvrhu; info, že je povinná hra na 2 hudobné nástroje 2x; info
o maturite; info o DOD by malo byť viditeľnejšie na webe; ak im chýbali informácie, tak sa opýtali kamarátky 2x;
info o kurzoch plávania a korčuľovania; všetko potrebné sa dozvedela v 1. školský deň; info o zákaze plastových
fliaš 2x, zmena názvu ped. lýceum na pedagogický asistent; info o náboženstve 8. hodinu, info o predmete
geografia 2x, info do akej triedy som zaradený/á a zoznam žiakov triedy; info o počte vyučovacích hodín; poloha
školy a ako sa sem dostaneme

Otázka č. 5: Aký je podľa Teba najlepší spôsob, ako sa dozvedieť o strednej škole, na ktorú by si
sa mohol prihlásiť?
Info od kamarátov, info od študentov školy + z prezentácie na ZŠ 13x
Reklama v TV, nákupnom centre, reklama na autobusoch 7x
DOD 7x
Web 7x
Kariérne poradenstvo, výchovný poradca, zástupca na ZŠ 6x
Prezentácia v Avione 5x
Letáky, reklama na FB

Otázka č. 6:

*prečo a kam:
Prečo? kolektív, lebo sem nechcela ísť, chce študovať niečo iné, kvôli cestovaniu a predmetom, náročné učivo,
nevie sa prispôsobiť pravidlám školy
Kam? na umeleckú školu 2x, polygrafická SOŠ, iná SOŠ, gymnázium 2x

Otázka č.7: Čo by si zmenil/a na našej škole?
- jedáleň + bufet (drahý, málo výberu) + zabezpečiť nápoje v bufete 13x
- možnosť opustiť budovu počas voľnej hodiny 10x
- nezatvárať školu o 7:55 7x
- vzhľad triedy/školy, vymaľovať triedu 7x
- mať samostatné skrinky + väčšie skrinky (malá pre dvoch) 5x
- vynášanie smetí upratovačkou, nie žiakmi 4x
- skrátiť vyučovanie, 7. hodina by mala končiť skôr 4x
- WC papier 4x
- chlad v budove a telocvični 3x
- menej vyučovacích hodín, skrátenie prestávok 3x
- iné zvonenie, - výraznejšie zvonenie 2x

- menej učenia, - menej TŠV
- neznámkovať, hodnotiť inou formou
- hra na hud. nástroj
- viac chlapcov
- nezapisovať neskoré príchody (rada na WC, nepočuť zvonenie)
- doplniť knihy do knižnice (sci-fi, fantasy)
- biele tabule do tried 2x
- ovocný šalát ( a nie ovocie v igelitovom vrecku)
- nevykať žiakom 2x
- povoliť plastové fľaše
- zaviedla by som krúžok matematiky
- náboženstvo v rámci rozvrhu

