
Příloha č. 2 – Dotazník pro žáky 3. – 5. ročníku MOJE TŘÍDA 
Základní školy praktické Zlín, Mostní 2397, Zlín 
 
Milí žáci, 
 
připravili jsme pro Vás následující dotazník, který se stane cenným zdrojem informací pro 
další činnost naší školy. Dotazník je dobrovolný a zcela anonymní. Vyplňování dotazníku 
je příležitostí, abyste si popovídali se svou třídní učitelkou o škole, co se Vám tady líbí a 
co ne, vyjádřili své názory na svoji třídu, na naši školu. Předem Vám děkujeme za 
vyplnění dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou zjistit, jakou třídu, školu byste si přáli, 
co se vám ve třídě, škole líbí nebo co byste chtěli změnit. 
 
Dotazník není test – nemá správné ani špatné odpovědi. Vyjadřuj pouze svůj názor, ať je 
jakýkoli.  
 
V první části dotazníku si pozorně přečti text, pak u každé z  otázek vyber pouze jednoho 
smajlíka z nabídky, který podle Tebe nejlépe odpovídá Tvému mínění. Pokud neumíš 
odpovědět, nic nevymaluj. 
 
Ve druhé části dotazníku si budeš podle otázek vybírat vhodné obrázky. Pokud si 
nebudeš vědět rady, paní učitelka Ti ráda poradí.          
 
 1. část  

 
Ano Ne 

 
1. Chodíš do školy rád (a)? ☺  
2. Líbí se Ti ve třídě? ☺  
3. Máš ve třídě kamaráda? ☺  
4. Posmívají se Ti děti, když něco nevíš?  ☺ 
5. Stýkáš se se spolužáky také po vyučování? ☺  
6. Ubližuje Ti někdo ve třídě?  ☺ 
7. Poradí Ti učitel, pokud potřebuješ pomoc? ☺  
8. Ve vyučování musíš sedět stále v lavici?  ☺ 
9. Máš ve škole čas na odpočinek, hraní? ☺  
10. Můžeš učitelům sdělit svůj názor? ☺  
11. Můžeš při práci pracovat vlastním tempem? ☺  
12. Rozumí si spolužáci mezi sebou ve třídě? ☺  
13. Řídíš se ve třídě podle domluvených pravidel? ☺  
14. Když se proviníš, potrestá tě učitel přiměřeně? ☺  
15. Pochválí Tě učitel, když si to zasloužíš? ☺  
16. Líbí se Ti škola a její okolí? ☺  
17. Jsi ve škole spokojený? ☺  
18. Poradí Ti spolužáci, když něco nevíš? ☺  
19. Líbilo se Ti vyplňovat dotazník? ☺  
 


