Příloha VIII Dotazníky pro žáky SOŠ a studenty VOŠ
a)

DOTAZNÍK
Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace…
Tento dotazník se zaměřuje na atmosféru, která panuje na naší škole a to i
během vyučování. Dotazníkem chceme zjistit, co je na naší škole dobré a co je nutné
naopak změnit. Tyto informace jsou pro nás velice důležité a pomohou k dalšímu
zlepšování naší školy. Dotazník je anonymní. Vaše odpovědi jsou považovány za
důvěrné. Na otázky odpovídejte tak, že křížkem označíte odpověď, která významově
nejvíce vystihuje váš názor.
Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku!
Vedení VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, Palachova 35

1. Chodíte do školy se strachem?
Ano

Ne

2. Domníváte se, že na naší škole je při výuce klidná a uvolněná atmosféra?
Ano
Ne
3. Cítíte se ve škole bezpečně?
Ano

Ne

4. Je ve třídách vhodné

osvětlení
nábytek
výzdoba
teplota

Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne

5. Je pro vás snadná orientace na školních nástěnkách?
Ano
Ne
6. Co vám případně na nástěnkách chybí?
……………………………………………………………………………………………………………
7. Čím by se dalo prostředí školy zlepšit?
vchod do školy:
chodby:
třídy:
8. Působí na vás škola celkově:

pozitivně

negativně

9. Mezi svými vrstevníky mluvíte o naší škole:

pozitivně

negativně

10. Líbí se vám logo školy?
Ano

Neznám ho

Ne

11. Využíváte služeb školní knihovny?
Ano

Ne (proč)

12. Využíváte infocentrum?
Ano

Ne (proč)

13. Víte, kdo je naší škole výchovný poradce? Jméno:
14. Víte, kdo je na naší škola metodik primární prevence (drogový preventista)? Jméno:
15. Setkali jste se na naší škole se šikanou?
Ano

Ne

Pokud ANO, v jaké formě?
16. Chválí učitelé studenty za úspěchy?
Ano

Ne

Někteří

17. Zvyšují učitelé zbytečně hlas?
Ano

Ne

Někteří

18. Domníváte se, že někteří učitelé zesměšňují žáky?
Ano
Ne
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Někteří

19. Povzbuzují vás učitelé v práci?
Ano

Někteří

Ne

20. Dobře rozumím výkladu učitelů
Ano – v kterých předmětech
Ne – v kterých předmětech
21. Oslovují vás učitelé vhodně?
Ano

Někteří

Ne

22. Znají učitelé, kteří učí ve vaší třídě, vaše jméno?
Ano
Ne

Někteří

23. Domníváte se, že někteří učitelé takzvaně „nadržují“ některým žákům?
Ano
Ne
Někteří
24. Důvěřujete svému třídnímu učiteli?
Ano

Ne

25. Obrátil(a) byste se na něj s prosbou o pomoc?
Ano
Ne
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Příloha VIII b Dotazníky pro absolventy SOŠ
b)

DOTAZNÍK
Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace…
Tento dotazník má zjistit váš názor na naši školu, kterou jste úspěšně
absolvovali. Dotazníkem chceme zjistit, co je na naší škole dobré a co je nutné
naopak změnit. Tyto informace jsou pro nás velice důležité a pomohou k dalšímu
zlepšování naší školy. Dotazník je anonymní. Vaše odpovědi jsou považovány za
důvěrné. Na otázky odpovídejte tak, že křížkem označíte odpověď, která významově
nejvíce vystihuje váš názor.
Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku!
Vedení VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, Palachova 35

1. Tuto školu jsem si vybral(a) na základě
a) doporučení známých nebo přátel
b) informací z internetu
c) informací ze dne otevřených dveří
d) informace z veletrhu vzdělávání
e) jiných důvodů (napište jakých)
2. Jak dnes posuzujete Vaši volbu?
a) byla správná
b) měl(a) jsem si vybrat jinou školu stejného zaměření
c) měl(a) jsem si vybrat jinou školu jiného zaměření
d) měl(a) jsem si raději vybrat učiliště
3. Po absolvování školy jsem
a) nastoupil(a) do zdravotnického zařízení a dosud tam pracuji
b) nastoupil(a) do zdravotnického zařízení ale již tam nepracuji
c) pokračuji ve studiu na vyšší škole zdravotnického zaměření
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d)
e)
f)
g)
h)

pokračuji ve studiu na vyšší škole jiného zaměření
pokračuji ve studiu na vysoké škole zdravotnického zaměření
pokračuji ve studiu na vysoké škole jiného zaměření
pracuji mimo zdravotnictví
jsem nezaměstnaný(á)

4. Jak Vás škola připravila po teoretické stránce na Vaše povolání?
a) velmi dobře
b) dobře
c) průměrně
d) podprůměrně
e) téměř vůbec
5. Jak Vás škola připravila po praktické stránce na Vaše povolání?
a) velmi dobře
b) dobře
c) průměrně
d) podprůměrně
e) téměř vůbec
6. Považujete za správné, že se ve škole učilo i to, co přímo neuplatníte ve svém
povolání?
a) určitě
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne, je to zbytečné
7. Myslíte si, že by se některé předměty neměly vůbec vyučovat?
a) spíše ne, souhlasím se současnou skladbou předmětů
b) ano, vynechal(a) bych tyto předměty:
…………………………………………………………………………………
8. Myslíte si, že by se měly vyučovat i jiné předměty?
a) spíše ne, souhlasím se současnou skladbou předmětů
b) ano, doporučuji tyto:
………………………………………………………………………………..
9. Myslíte si, že počty vyučovacích hodin jednotlivých předmětů jsou vyhovující?
a) ano, souhlasím se současnou hodinovou dotací
b) ne, zvýšil(a) bych počet hodin teorie na úkor praxe
c) ne, zvýšil(a) bych počet hodin praxe na úkor teorie
d) ne, zvýšil(a) bych celkový počet hodin
e) ne, snížil(a) bych celkový počet hodin
10. Uveďte předměty, u kterých byste zvýšili počet vyučovacích hodin a uveďte o
kolik hodin týdně.
................................................................................................................
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11. Uveďte předměty, u kterých byste snížili počet vyučovacích hodin a uveďte o
kolik hodin týdně.
……………………………………………………………………………………
12. Přiřaďte jednotlivé předměty k následující charakteristice podle kvality výuky.
a) velmi dobrá
b) spíše dobrá
c) průměrná
d) podprůměrná
e) nevyhovující
13. Které vyučovací metody byste při výuce upřednostňoval(a)?
a) výklad, monolog vyučujícího
b) řízený rozhovor, diskusi
c) samostatná práce s pomocí vyučujícího (využití literatury či jiných pramenů)
d) zcela samostatná práce s využitím různých pramenů
14. Jak hodnotíte prostředí školy?
a) velmi dobrá
b) spíše dobrá
c) průměrná
d) podprůměrná
e) nevyhovující
15. Jak hodnotíte vybavenost učeben pro teoretické předměty?
a) velmi dobrá
b) spíše dobrá
c) průměrná
d) podprůměrná
e) nevyhovující
16. Jak hodnotíte vybavenost laboratoří pro praktickou výuku?
a) velmi dobrá
b) spíše dobrá
c) průměrná
d) podprůměrná
e) nevyhovující
17. Myslíte si, že počet akcí organizovaných školou je přiměřený?
a) ano
b) ne, jejich počet bych zvýšil(a) – o jaké?
c) ne, jejich počet bych snížil(a) – o jaké?
18. Myslíte si, že škola nabízí dostatečné možnosti využití volného času (kroužky,
semináře apod.)?
a) ano
b) ne
c) o žádných nevím
19. Doporučil(a) byste zájemcům studium na naší zdravotnické škole?
a) určitě ano
b) spíše ano

6 z 10

c) spíše ne
20. Doporučil(a) byste zájemcům studium na naší zdravotnické škole?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) určitě ne
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Příloha VIII Dotazníky pro učitele
c)

DOTAZNÍK
Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace…
Tento dotazník se zaměřuje na atmosféru, která panuje na naší škole. Je pro
nás důležité vědět, jak vnímáte například podmínky pro výuku, vybavenost učeben,
zázemí pro vaši práci, podmínky pro vaše další vzdělávání, organizaci školy či
informovanost ze strany vedení. Dotazníkem chceme zjistit, co je na naší škole dobré
a co je nutné naopak změnit. Tyto informace jsou pro nás velice důležité a pomohou
k dalšímu zlepšování naší školy. Dotazník je anonymní. Vaše odpovědi jsou
považovány za důvěrné. Na otázky odpovídejte tak, že křížkem označíte odpověď,
která významově nejvíce vystihuje váš názor.
Děkujeme Vám za čas, který věnujete vyplnění dotazníku!
Vedení VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem, Palachova 35

1. Prostředí školy hodnotím jako
a) velmi dobré
b) dobré
c) vyhovující
d) nevyhovující
2. Prostorové podmínky pro výuku jsou
a) velmi dobré
b) dobré
c) vyhovující
d) nevyhovující
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3. Vybavenost učeben pro teoretickou výuku je
a) velmi dobrá
b) dobrá
c) vyhovující
d) nevyhovující
4. Vybavenost učeben a laboratoří pro praktickou výuku je
a) velmi dobrá
b) dobrá
c) vyhovující
d) nevyhovující
5. Učební pomůcky pro výuku jsou
a) v dostatečném množství a moderní
b) v dostatečném množství ale zastaralé
c) v nedostatečném množství ale moderní
d) v nedostatečném množství a zastaralé
6. Zázemí pro moji práci je
a) velmi dobré
b) dobré
c) vyhovující
d) nevyhovující
7. Podmínky pro mé další vzdělávání jsou
a) velmi dobré
b) dobré
c) vyhovující
d) nevyhovující
8. Didaktické pomůcky, učební materiály apod. využívám
a) téměř vždy, kdy je to vhodné
b) většinou
c) občas
d) téměř nikdy
9. Nové vědomosti, dovednosti, znalosti si osvojí
a) naprostá většina žáků
b) přibližně polovina žáků
c) menší část žáků
d) zanedbatelná část žáků
10. Žáci dokážou věcně diskutovat, vyjádřit svůj názor
a) téměř všichni
b) většina
c) menší část z nich
d) téměř nikdo
11. Žáci využívají konzultační hodiny
a) poměrně často
b) občas
c) téměř vůbec
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12. Rodiče žáků projevují zájem o své děti
a) poměrně často
b) občas
c) pouze na třídních schůzkách
d) výjimečně
13. Organizaci školy považuji za
a) velmi dobrou
b) dobrou
c) vyhovující
d) nevyhovující
14. Informovanost ze strany vedení školy považuji za
a) velmi dobrou
b) dobrou
c) vyhovující
d) nevyhovující
15. Počet akcí školou pořádaných je
a) příliš velký, částečně narušují vzdělávací proces
b) přiměřený
c) zvýšil(a) bych jej (uveďte náměty)
16. Prezentaci školy na veřejnosti považuji za
a) velmi dobrou
b) dobrou
c) vyhovující
d) nevyhovující
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