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Mapa pro ZŠ  
 
vyplnění dotazníků zabere asi 30 minut 
 
Šetření pro ZŠ se zam ěřuje nap říklad na tyto oblasti:  
 
� cíle školy  
� spokojenost se školou  
� kvalita a forma výuky  
� hodnocení  

� vztahy  
� bezpečné a zdravé prostředí školy  
� materiální zázemí  
� školní NEJ  

 
 
Žákovský dotazník pro 1. stupe ň  
 
Žáci mají možnost vyslovit se prostřednictvím dotazníku k nejdůležitějším problémům i přednostem své školy tak, 
jak je vidí oni sami. Pro správné pochopení a vyplnění je nezbytné, aby děti 1. třídy vyplňovaly dotazníky spolu 
s rodiči, v ostatních ročnících doporučujeme vyplňovat dotazník ve škole.  
 
Ukázka otázek:  
 
� Poradí a pomůže ti paní učitelka nebo pan učitel, když potřebuješ?  
 
� Baví tě, o čem se ve škole učíte?  
 
� Jakou známkou bys ohodnotil/a školu?  
 
 
Žákovský dotazník pro 2. stupe ň  
 
Doporučujeme vyplňovat ve škole.  
 
Ukázka otázek: 
 
� Jsi rád/a, že můžeš chodit právě do této školy?  
 
� Máš výhrady k tomu, jak se někteří tvoji spolužáci chovají k učitelům?  
 
� Čeho si na vaší škole nejvíc vážíš? 
 
 
Učitelský dotazník  
 
Učitelský dotazník je zaměřen na hodnocení jednotlivých stránek života školy z pohledu učitelů – od dostupnosti 
vhodných učebních pomůcek, přes problémy, které při výkonu své práce hodnotí jako nejzávažnější, komunikaci 
uvnitř učitelského sboru, úroveň spolupráce s rodiči až k žádoucím cílům školy.  
 
Ukázka otázek: 
 
� Co podle vás patří mezi hlavní úkoly školy?  
 
� Zajímají se rodiče dostatečně o práci a chování svých dětí?  
 
� Cítíte, že vedení oceňuje vaši práci?  
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Rodi čovský dotazník  
 
Dotazník je určen všem rodičům, kteří jeho prostřednictvím vyslovují svůj názor a postoje k fungování školy, její 
kvalitě, úrovni, přednostem a problémům a kvalitě vztahů mezi jednotlivými školními aktéry. 
 
Ukázka otázek:  
 
� Podle čeho jste se především rozhodovali při výběru školy, kterou vaše dítě navštěvuje?  
 
� Jste dostatečně informováni o dění ve škole?  
 
� Máte v této škole vy jako rodiče reálnou možnost ovlivňovat její chod a rozhodování o její budoucnosti?  
 
 
Dotazník pro provozní zam ěstnance  
 
Ukázka otázek:  
 
� Máte k dispozici veškerý materiál a vybavení potřebné pro řádný výkon své práce? 
 
� Pokud ve své práci narazíte na nějaký nedostatek či problém, pomůže vám vedení školy s jeho odstraněním  
      či vyřešením? 
 
� Stává se, že musíte kvůli množství práce pracovat přesčas? 
 
 
Dotazník pro ředitele  
 
Dotazník ředitele zjišťuje názory a postoje vedení školy. Ptá se mimo jiné na spokojenost s financováním 
a vybavením školy, na hlavní cíle, vztahy a školní nej.  

 

 

 


