
Dotazník pro žáky 5.roč. – vyhodnocení                                  2014-2019 

 
Rozdáno bylo v 5.roč. 20 dotazníků, škole se vrátilo 17 dotazníků.        

 
 

Chodil/a jsi rád/a do školy v Hýskově ?     ANO  17                      

Co se ti v hodinách  líbilo, popřípadě co bys  změnil/a.  

Líbilo:  

10x : hry 

5x : učitelky 

1x : všechno 

 

Změnil/a bych: zvonění, délku přestávek, hodiny přírodovědy, systém známkování  

  

 

Využíval/a jsi  nabídku kroužků na ZŠ ? ANO 15-  NE 2    Jaké a proč? 

Líbilo:  

7x: keramika (zábava) 

4x : deskové hry 

3x: hra na hudební nástroj 

3x : AJ 

1x : dramatický kroužek 

1x : doučování (prospěšné) 

 

Líbily se ti akce pro děti, které škola během šk.roků pořádala?    ANO 16 -  NE 1 

Které akce, exkurze, besedy, výlety se ti líbily nejvíce a proč?  

Líbilo:  

9x: škola v přírodě (hezké prostředí, pobyt s kamarády, hezký program, besedy, neučili jsme 

se) 

5x: návštěva u p.vychovatele Chlupa (hezký výlet) 

4x: výlet do ZOO (zvířata, beseda) 

2x: výlety (legrace) 

1x: MDD a představení 

1x: zatmění slunce (zajímavé) 

 

 

Byl/la jsi  spokojen/á s vybavením školy ?                                           ANO  16 -  NE 1 

Co se ti v učebnách líbilo a co jsi  postrádal/la ? 
 

Líbilo : všechno, pí. učitelky, římská čísla, interaktivní tabule, projektor, PC, pomůcky na 

učení  

Nelíbilo : malá tělocvična 

 

Tvůj největší zážitek během pětileté docházky na ZŠ Hýskov (na co budeš rád/a 

vzpomínat): 

Zážitek: 

8x : škola v přírodě 

1x: výlet do ZOO 

1x výlet na dopravní hřiště 

1x : výjimečné akce – např. výročí 100 let ČR 



 

Vzpomínat budu na spolužáky, pí. učitelky, pí. ředitelku, na kamarády, školu v přírodě, na 

rozlučku, na Den dětí, vánoční besídky, na všechno, jak jsme dělali akce pro mladší děti,  Mc 

Donald Cup 

 

Vyhodnocení:  

Z vyplněných dotazníků vyplývá, že drtivá většina navštěvovala naši školu ráda a byla zde 

spokojena nejen se způsobem výuky a jejím materiálním i technickým zajištěním, ale i 

s množstvím aktivit v podobě her, projektů, výletů, školy v přírodě i možností školu 

reprezentovat v různých soutěžích. Žáci aktivně využívali pestrou nabídku kroužků. 

Nedostatkem v jejich očích pak přetrvává, stejně jako v loňském roce, malá tělocvična. 

Někteří by změnili délku přestávek, systém hodnocení a hodiny přírodovědy. Jsem ráda, že se 

nad dotazníkem poctivě zamysleli a odpovědně ho vyplnili. Ne vždy a ve všem je možné se 

všemi shodnout a všem nabídnout přesně to, co potřebují nebo očekávají, ale v naší škole se 

to poctivě snažíme. Z dotazníků vyplývá, že je naše snaha žáky oceňována a to mě moc těší. 

 

Mgr. R. Kučerová 

 

 

 

 

 

Děkuji všem žákům za závěrečné hodnocení školy, přestože mě překvapil nižší počet 

vrácených dotazníků.  Velmi si cením kladných hodnocení, kterými nám oznamujete, že naši 

práci děláme dobře a záporné ohodnocení nás vede k zamyšlení se nad tím, jak naši práci 

zlepšit či něco vylepšit a předělat.  

 

Všem Vám držím palce na berounských školách. 

Mgr. Lenka Štětková, řed. školy 

 

 


