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Dokument obsahuje tři základní části: 

- Metodika 
- Bodové vyhodnocení dotazníku 

- Vyhodnocení dotazníku dle jednotlivých otázek 

 

A. Metodika 

Ve statutárním městě Pardubice byl v roce 2019 proveden průzkum spokojenosti žáků od 

5. do 9. třídy navštěvujících základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Pardubice. Cílem průzkumu bylo zjistit aktuální stav školství a vytvořit analytickou 

základnu pro tvorbu koncepce rozvoje školství. 

Průzkum mezi žáky si kladl za cíl: 

 zjistit vnímání školy očima dětí; 

 získat zpětnou vazbu na vnímání výuky; 

 poukázat na zájem města o názory dětí a ochotu s nimi při budoucím rozvoji 

spolupracovat. 

Metodika sběru dat 

Jako nejvhodnější metoda sběru dat bylo zvoleno šetření formou dotazníku v elektronické 

podobě. Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu žáků od 5. do 

9. třídy základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. K  formě oslovení 

žáků byla zvolena informace od ředitelů a učitelů škol k vyplnění dotazníku. Výrazný 

počet respondentů vyplnil dotazník ve vyučovací hodině výpočetní techniky, protože 

někteří žáci nemusí disponovat výpočetní technikou v domácnosti nebo být výpočetně 

zdatní tento dotazník sami vyplnit. Pozitivní stránkou byla snaha samotných ředitelů 

a učitelů zapojit žáky do průzkumu.  

Průzkum mezi probíhal od 18.11.2019 do 29.11.2019. 

Návrh dotazníku 

Dotazník byl sestaven tak, aby umožňoval zjistit, jak jsou žáci 5. až 9. třídy spokojeni 

se základní školou, kterou navštěvují, co na výuce a učitelích oceňují nebo jaké vnímají 

překážky ve výuce. Dotazník obsahoval 24 otázek, každá otázka měla více možností 

výběru. Otázky týkající se spokojenosti, názorů na kvalitu výuky apod. byly známkovány 

formou smajlíků v bodovém rozpětí 1 až 5. Tedy formou, která odpovídá známkování 

1 až 5 jako ve škole. Další otázky byly formulovány jako uzavřené s možností výběrů 

jednotlivých odpovědí a 3 otázky byly formulovány jako otevřené. 

Struktura otázek byla následující: 

 identifikace základní školy, pohlaví a třídy, kterou respondent navštěvuje; 

 hodnocení učitelů, jejich práci, snahu a způsob výuky ve škole; 

 vnímání vztahu mezi spolužáky a učiteli; 

 názor na prostředí ve škole, bezpečnost a jídlo ve školní jídelně; 

 oblíbené předměty a činnosti ve výuce; 

 výběr překážek k dosažení dobrých výsledků ve škole; 

 názory na oblíbené učitele a jejich vlastnosti, školu;  

 návrh, co by respondenti ve škole změnili.  

 

Výběr a zapojení do průzkumu 

V rámci výzkumu bylo za žáky ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 

zodpovězeno celkem 315 dotazníků. Cílovou skupinu tvořili žáci 5. až 9 tříd základních 

škol zřizovaných statutárním městem Pardubice.  
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Pro zachování anonymity respondentů byly dotazníky zpracovány bez uvedení jakýchkoliv 

osobních údajů. Respondenti vyplňovali dotazník vždy pomocí výběru z nabízených 

variant odpovědí, v dotazníku byla zabezpečena možnost plně projevit svoji míru 

spokojenosti a otevřený názor na vybraná témata. 

B. Bodové vyhodnocení dotazníku 

Tabulka zobrazuje ve sloupci organizace celkový průměr všech odpovědí za 

ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866. Sloupec ZŠ představuje průměr za 

všechny ZŠ zřizovaných statutárním městem Pardubice. 

Průměr za všechny organizace zobrazuje průměr všech odpovědí za všechny organizace -

školy zřizovaná Statutárním městem Pardubice (17 organizací).: Bodové hodnocení je na 

stupnici od 1 - nejlepší do 5 – nejhorší. 

Sloupec všechny organizace je rozdělen na 2 sloupce podle nejnižšího a nejvyššího 

dosaženého hodnocení za danou otázku. 

C. Vyhodnocení dotazníku dle jednotlivých otázek 

Každá otázka je hodnocena jednotlivě dle počtu odpovědí a procentuálního podílu, který 

je vykreslen v grafe na pravé straně. Všechny komentáře poskytnuté respondenty jsou 

uvedeny pod danou otázkou v modrém poli. 

 

Bodové vyhodnocení dotazníku 

 

Poznámka: Bodové hodnocení je na stupnice od 1 - nejlepší do 5 – nejhorší 

Všechny organizace představují školy zřizovaná Statutárním městem Pardubice (17 organizací). 

  

Nejlepší Nejhorší

Jsi ráda/rád, že můžeš chodit právě do téhle školy? 1,89 1,83 1,56 2,13

Můžeš ve škole uplatnit své zájmy, záliby a schopnosti? 2,38 2,34 1,59 2,69

Snaží se učitelé o to, aby pro vás učení bylo zajímavé? 2,24 2,13 1,50 2,39

Kolik hvězdiček bys udělil/a škole za kvalitu její výuky? 2,34 2,28 1,71 2,58

Myslíš si, že vztahy mezi spolužáky ve vaší třídě jsou dobré, že si neubližujete a rozumíte si? 2,80 2,32 1,75 2,80

Cítíš se ve své škole bezpečně? 2,21 1,89 1,43 2,21

Chovají se tví spolužáci k učitelům pěkně a s úctou? 3,20 2,72 1,77 3,20

Myslíš si, že máš vždy možnost zlepšit si špatnou známku? 2,14 2,14 1,53 2,53

Líbí se ti školní prostředí ve tvé škole? 1,88 2,01 1,47 2,45

Chutná ti jídlo ve školní jídelně? 2,74 3,20 1,94 3,69

Celkem 2,51 2,43 2,05 2,63

Všechny organizace
OrganizaceZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 ZŠ
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Vyhodnocení dotazníku dle jednotlivých otázek 
 

 

Jsem 

 
 

Jsem žákyní/žákem 

 
 

Jsi ráda/rád, že můžeš chodit právě do téhle školy?  

 
 

Můžeš ve škole uplatnit své zájmy, záliby a schopnosti?  

 
 

Snaží se učitelé o to, aby pro vás učení bylo zajímavé?  

 
 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

dívka 42,22% 133

chlapec 57,78% 182

x

x

x

Odpověď % Abs. Histogram Graf

5. třídy 23,17% 73

6. třídy 29,21% 92

7. třídy 16,19% 51

8. třídy 15,87% 50

9. třídy 15,56% 49

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 38,10% 120

Spíše ano 44,44% 140

Neutrální postoj 11,43% 36

Spíše ne 2,86% 9

Určitě ne 3,17% 10

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 21,59% 68

Spíše ano 38,41% 121

Neutrální postoj 26,67% 84

Spíše ne 6,67% 21

Určitě ne 6,67% 21

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 28,57% 90

Spíše ano 37,78% 119

Neutrální postoj 20,00% 63

Spíše ne 8,57% 27

Určitě ne 5,08% 16
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Co v práci učitelů a školy nejvíce oceňuješ, co se v současné době 

nejvíce daří? 

 
 

Jiné komentáře 

2 nic 

1 ucitele jsou nespravedlivi zavsechno furt muzou hokejiste 

1 Dávají i zajímavé soutěže,dávají prostor všem žákům 

1 Málo hraní her které jsou součástí výuky 

1 snaží se nás spřátelit , naučit nás to zábavně 

1 snaží se o co nejvíce projektů 

1 vždycky se nám snaží vyhovět 

    

 

 

Kolik hvězdiček bys udělil/a škole za kvalitu její výuky?  

 
 

Myslíš si, že vztahy mezi spolužáky ve vaší třídě jsou dobré, že si 

neubližujete a rozumíte si? 

 
 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Dobré výsledky žáků v soutěžích 18,73% 59

Prezentace školy na veřejnosti 17,78% 56

Škola a učitelé využívají moderní technologie a nástroje 47,30% 149

Učitelé se snaží zaujmout a nadchnout žáky 37,46% 118

Učitelé vytvářejí přátelskou atmosféru ve třídě 30,16% 95

Vzdělávání učitelů – zajímají se o nové trendy 17,78% 56

Učitelé se snaží stále zlepšovat prostředí školy 41,59% 131

V případě problému se máš s důvěrou na koho obrátit 35,87% 113

Neutrální postoj 20,00% 63

Jiné 3,81% 12

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 3,49% 11

Spíše spokojen 6,35% 20

Neutrální postoj 25,40% 80

Spíše nespokojen 50,48% 159

Velmi nespokojen 14,29% 45

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 15,24% 48

Spíše ano 25,08% 79

Neutrální postoj 31,43% 99

Spíše ne 20,95% 66

Určitě ne 7,30% 23
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Cítíš se ve své škole bezpečně?  

 
 

Chovají se tví spolužáci k učitelům pěkně a s úctou?  

 
 

Myslíš si, že máš vždy možnost zlepšit si špatnou známku?  

 
 

Líbí se ti školní prostředí ve tvé škole?  

 
 

Chutná ti jídlo ve školní jídelně?  

 
 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 29,52% 93

Spíše ano 38,73% 122

Neutrální postoj 17,14% 54

Spíše ne 10,48% 33

Určitě ne 4,13% 13

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 6,67% 21

Spíše ano 18,10% 57

Neutrální postoj 35,24% 111

Spíše ne 28,89% 91

Určitě ne 11,11% 35

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 33,97% 107

Spíše ano 35,24% 111

Neutrální postoj 16,83% 53

Spíše ne 10,79% 34

Určitě ne 3,17% 10

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 39,05% 123

Spíše ano 41,90% 132

Neutrální postoj 12,70% 40

Spíše ne 4,76% 15

Určitě ne 1,59% 5

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Určitě ano 14,60% 46

Spíše ano 30,48% 96

Neutrální postoj 31,11% 98

Spíše ne 13,65% 43

Určitě ne 10,16% 32
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Bavíš se doma s rodiči o jídle ze školní jídelny?  

 
 

Myslíš si, že je vhodné používat ve škole mobilní telefon?  

 
 

Co ti nejvíce překáží k tomu, abys dosahoval(a) lepších výsledků?  

 
 

Jiné komentáře 

2 některé učivo se mi nechce učit 

1 rušení ve třídě,pořát tam někdo mluví atd 

1 rušení ve třídě 

1 brzdí nás hloupí záci tím že mají různé komenty a otravují nás 

1 brzdí nás hloupé děti a otravní kluci 

1 brydí nás hloupé děti a otravní kluci 

1 vsechno krome školy 

1 Nemám na učení moc času :) 

1 Dojíždění vlakem 

1 Vyrušování o hodinách od ostatních žáků 

1 nestíhám to přes sport 

1 někdy nestíhám 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Ano, každý den 26,67% 84

Občas 57,78% 182

Ne 15,56% 49

x

x

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Ano, bez omezení 13,97% 44

Jen o přestávkách 56,83% 179

Vůbec 29,21% 92

x

x

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Nechce se mi učit 41,59% 131

Učivo je pro mě moc náročné 21,59% 68

Situace v naší rodině není nejlepší 5,71% 18

Vysoký počet žáků ve třídě 10,16% 32

Někteří žáci ve třídě narušují vyučování 57,78% 182

Nerozumím výkladu učiva od učitele 26,03% 82

Špatné vztahy s některými učiteli 25,71% 81

Neutrální postoj 10,48% 33

Nic mi nepřekáží, jsem spokojený/á se svými výsledky 12,70% 40

Jiné 7,30% 23
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1 Leoš Prnka se plazý ve škole po sloupu a olyzujeho 

1 leoš prnka se plazí po sloupech a olizuje je 

1 když se přihlásím některe učitelky mě ignorují 

1 diktáty 

1 Chce se mi učit 

1 asi jsem hlupoň 

1 Jinak mi nic nepřekáží situace které jsem zaškrtl jsou ojedinělé 

1 chodzení na tréninky 

1 někdy mě vyrušuí spolužáci ale někdy ne 

    

 

 

Které činnosti ve výuce ti připadají nejzajímavější, nejvíce tě baví?  

 
 

Jiné komentáře 

4 hry 

2 nic 

1 Prezentace 

1 soutěže 

1 Činnosti, ve kterých mohu být kreativní 

1 informatika 

1 nejvice mě baví kdyz nám ucitelka vysvětluje učivo podrobněji 

1 tělocvik 

1 když si můžeme dělat co chceme 

1 Tělák 

1 používat telefon k vyhledávání různých informací 

1 mobil, přestávka 

1 koukat se na dokumenty 

1 když se o něčem s učitely bavíme a pak jdeme na to téma např. na prohlídku.... 

1 také mě baví když hrajeme soutěže které se zaubírají na učivo 

1 hudebka spívání 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Praktické činnosti, pokusy 42,86% 135

Práce ve dvojicích 51,43% 162

Práce ve skupinách 64,13% 202

Vyhledávání informací v textech, na internetu 33,65% 106

Projekty 38,10% 120

Samostatná práce s učebnicemi, pracovními listy, apod. 6,98% 22

Nic z toho – vyhovuje mi klasický výklad učitele 5,71% 18

Neutrální postoj 6,98% 22

Jiné 7,30% 23
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1 Informatika ???? 

    

 

 

Co ve škole nejvíc oceňuješ?  

 
 

Jiné komentáře 

1 paní učitelku Cejnarovou a její matematiku 

1 nic 

1 Velká tělocvična 

1 když nám dovolý mobyli 

1 když nám někdo dovolí mobily 

1 přístup NĚKTERÝCH učitelů k nám žákům 

1 Sportovní akce 

1 výtvarnou výchovu 

    

 

 

Co by bylo potřeba ve škole změnit, zlepšit?  

 
 

Jiné komentáře 

2 hřiště před školou 

2 nic 

2 Chování spolužáků 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Akce, které škola pořádá – exkurze, soutěže, apod. 65,71% 207

Zájmové kroužky 19,05% 60

Vzhled a vybavení budovy – je kvalitní, na dobré úrovni 44,44% 140

Kamarády, spolužáky 56,19% 177

Učitele – jsou ochotní, vstřícní 27,94% 88

Výuku – naučíme se hodně nového 22,22% 70

Možnost sportovního vyžití 33,33% 105

Neutrální postoj 4,44% 14

Jiné 3,17% 10

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Výběr zájmových kroužků 16,19% 51

Vybavení – nedostatek pomůcek, počítačů, knih apod. 9,52% 30

Způsob a kvalita výuky 30,16% 95

Vztahy mezi žáky – jsou špatné, nepomáháme si 39,37% 124

Vztahy mezi žáky a učiteli 38,10% 120

Jídelna 38,73% 122

Neutrální postoj 16,19% 51

Jiné 8,57% 27
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1 u té jídelny tak tam se hodí více míst k sezení někdy jsou všechny stoly plné 

1 nic, všechno je bezva 

1 nic, vsechno je v pohode 

1 Nic,vše je dokonalé 

1 Hezčí kluci 

1 Nechodím do jídelny 

1 povolit o přestávkách mobil 

1 povolleny mobily o přestávkách 

1 Paní učitelka Hinková je přísná 

1 paní učitelka Havlová je strašně moc zlá a nikdy si snáma  nezahrajem hry 

1 mobily a Mc Donald v jídelně 

1 kamerový system 

1 rozdelena jidelna pro druziny 

1 nevím 

1 ukáznit některé žáky (když po sobě házejí po pomerančema to není úplně best jako) 

1 všechno 

1 vsechno a mit ve skole mobili a mit vic prazdnin 

1 škola je dokonaká 

    

 

 

Fungují u vás ve škole žákovská samospráva, žákovský parlament 

apod.? Pokud vybereš odpověď NE, napiš, jestli bys měl o takové 

zřízení zájem. 

 
 

Komentáře 

2 nemam zajem 

2 ne 

2 neměl 

1 nemám zájem 

1 ne neměl 

1 spíš ne 

1 nevim ja se o to nezajimam chci lepsi jidlooooooo v nasi jidelne???? 

1 absolutně netuším co to je 

1 ani ne 

Odpověď % Abs. Histogram Graf

Ano 93,02% 293

Ne 6,98% 22

x

x

x
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1 nevim 

    

 

 

Zkus vystihnout několika slovy, jaká je tvoje škola  

11 dobrá 

7 super kamarádi 

6 dobrá škola 

6 super kamaradi 

4 bezvadní učitelé 

3 ujde 

3 moderní 

3 hezká 

3 moderní, hodně akcí 

2 normální 

2 v pohodě 

2 docela v pohodě 

2 dobrý kamarádi 

2 skvělá škola 

2 Ujde to 

2 nejlepší 

2 skvělá 

2 asi dobrý 

2 :) 

2 dobra 

2 docela dobrý 

2 moderní,hezká 

2 občas super občas ne 

2 je docela dobrá 

2 skvělá škola, bezvadní učitelé, super kamarádi 

1 v poho 

1 potřebná 

1 špatná, učitele nepřijemny 

1 perfektní, nápomocná, kvalitní, kamarádská 

1 super prostředí a vybavení, super jídelna 

1 nejlepší učitele,bezva ředitel 

1 Špatná, učitelé jsou na děti zasedlý a nepříjemný vůči dětem 

1 moje škola je fajn 
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1 skvělá, náký učitelé jsou super, super spolužáci a kamarádi ve škole, super jídelna, 

1 moderní vybavení 

1 Učitelé nic moc 

1 dobrá škola, dost naučí 

1 skvělá škola ale ne pro mě,chytrého,nadaného sportovce 

1 Hezká zvenku ale hnusná uvnitř 

1 skvěle vybraní učitelé, krásná moderní škola, zájem učitelů o žáky 

1 

dobrá škola, učitelé jsou vstřícní a snaží se nám pomáhat když něčemu nerozumíme 

ale jak kteří, docela dobré jídlo, super kamarádi a hlavně že je škola zaměřena na 

sport a škola je docela moderně vybavená 

1 najde se dobrý učitel,obnovená 

1 velká škola, někteří vstřícní učitelé 

1 ve středu města 

1 škola,   dobra třídní učitelka 

1 velká moderní oranžová budova u Mc.donaldu 

1 Hezká škola, většina učitelů dobře učí, dobrá atmosféra ve třídě 

1 skvělé vybavení,ŠKOLA, super kamarádi 

1 normalní 

1 pekna 

1 super kamarádi špatná ale opčas super 

1 docela dobra 

1 moc modni 

1 normalni 

1 super kamarádi,super škola 

1 dobra chezka a bavi mne 

1 Pěkná  zajímavá. 

1 super škola,super učiva 

1 líbí se mi tu víc než ve své bívalé škole 

1 super kamarád,dobrá škola 

1 škola je fantastická 

1 super kamarádi,učitelé,vzhled školy 

1 dokonalá,hodní učitelé a super společnost 

1 dobrá baví mně 

1 skvela,super 

1 dobré vybavení, hodní učitelé, výborná jídelna 

1 dobrá,hezká 

1 skvělá iformatika,super kámošky i BFF,super mistérium 

1 pěkná,pěkná z venku ..... 

1 super a nejhodnější učitelé.zábavná výuka 
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1 Jo  dobré předměty a někteří učitele 

1 Je celkem dobrá 

1 skvělá informatika a super kámošky a moje bff 

1 dobří učitelé ale škola je zaostalá 

1 dobří učitelé  občas dobré jídlo 

1 bezva učitelé,super výuka 

1 bezva kamarádky, nejlepší učitelé, učitelé umí vše vysvětlit, krásná škola 

1 Bezva ucitele i kamaradi/ky nejlepsi skola. 

1 škola je skvělá,učitelé umí vše vysvětlit,krásné výzdoby u vnitř školy 

1 učitelé s kterými si rozumím, ale také i nějací s kterými si úplně nesednu 

1 na píču 

1 moderní příslušenství 

1 dobry lidi , namyšlený hokejsti 

1 v klidu 

1 Celkem dobrá 

1 celkem kvalitně dobrá 

1 
Škola má dobré vybavení, něktěří učitelé jsou stašní, špatný kolektiv ve třídě až na 

moje kamarády, hodně dobré jsou exkurze a vźlety i když bokužel nesjou tak často 

1 dobrá ale nechce se mi psát 

1 zvláštní, nedostatečnhá 

1 zvláštní 

1 celkem fajn 

1 ujde jen kolektiv mezi žáky blbý 

1 je překrásná ale chtela bych zrdcadla na záchodech 

1 dobri kamaradi, ucitele strasni jak kteri, v nasi jidelne lespi jidlaaaa???? 

1 NA PRD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 nevím 

1 Tak určitě si myslím že je přísná atd.... 

1 tak určitě si myslím ze tam je ta tolerance pro sport a je to sport 

1 moris 

1 dobra skola , dobry kamaradi 

1 LEGIT 

1 dobří kamarádi, učitelé a dobrá škola 

1 CELKEM FAJNE 

1 zbytečná 

1 zajímavá,náročná,super kamaradi 

1 velká, celkem dobrá 

1 velká a barevná 

1 Výborná, jde to 
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1 suprová a proste nejlepsi skola v nasi ulici 

1 Skvělá,Užitečná 

1 Užitečná 

1 hezka,dobra 

1 super kamaradi, ale ucitele na nic 

1 SUPER KAMARADI ALE UCITELE NEKDY NA NIC 

1 bezvadni kamaradi vadi mi zaci romskeho puvodu 

1 Bezva škola jsou tu super holky vlastně celkově kamarádi apd. 

1 skvělá škola , dobří učitelé 

1 skola dobra,kamaradi dobry ucitele nekdy moc ne 

1 bezvadná škola 

1 Super třida,učitelka ujde, 

1 dobrý,ok,jde to, 

1 Výborná, spravedlivá a dál nevim 

1 Dobrá škola,Dobří učitelé,Super kamarádi 

1 je to nejlepší škola v Párdubicích 

1 bezmobilová škola 

1 Nejhorší škola to není ale mohli by některé věci změnit. 

1 Výborná Moderní škola, 

1 jsou tam bezva kamarádi 

1 hezká,vybavené a hezké učebny učebny 

1 hezká,hezký vybavené učebny 

1 dobré kamarádi 

1 krásná škola, hodní učitelé, skvělí kamarádi 

1 nejlepší kamaradi,někteří učitelé jsou zlý 

1 myslim ze je nejlepsi až na nějaké učitele a žáky 

1 špatná jídelna, přísní učitelé, nepovolené telefony ): 

1 velká 

1 nejlepší škola na světě 

1 učitelé jsou tady moc hodný 

1 jde to 

1 1 Top 

1 docela vpohodě 

1 Je to tu pěkné. 

1 super učiutelé,pěkná škola 

1 nudná občas vtipná 

1 naše škola je dobrá vlídná soběstačná 

1 otravny žacy 
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1 docela dobrá 

1 je dobra 

1 jsou tu dobrý kamarádi, líbí se mi ve škole 

1 o přestávkách je zábava 

1 ve škole se bavím 

1 super protože je hokejová 

1 skvěláa velká 

1 Stará a smrdí 

1 dobrá ,stará,zajímavá,nemoderní 

1 hrozná a divná 

1 dobré učitelky,dobrá jídelna,vtipný spolužáci 

1 dobré kamarádi, dobré učitele, dobrá jídelna 

1 není moc moderní jinak je to ok 

1 protivní učitele 

1 Moc pěkná,krásné vybavení a skvělé prostředí. 

1 škola je pěkná a jsou tam super učitelé 

1 škola je moderní 

1 kamarádi jsou fajn 

1 dobrá vtipná a taky přísná 

1 celkem ujde ale radši bych byla doma 

1 na nejakých předmětech dobré vysvětlené učivo 

1 jakš takš 

1 dobře vysvětlované učivo 

1 dobrá jsou tam srandovní učitelé ale když se musí jsou přísní 

1 super, do jiné bych chodit nechtěla 

1 nekdy je to v pohodě ale většinou je to nuda 

1 někdy nespravedlivá, super kámarádi, v nějakých hodinách se nudím 

1 někteří učitelé divní až moc 

1 zajímavá škola, hodní učitelé,bezvadní spolužáci 

1 hodní učitelé, hezká škola 

1 někdy jsou hodiny zajmavé a zábavné ale někdy ne 

1 super škola 

1 UŽASNÁ ŠKOLA 

1 moje škola je dokonalá ale nějaký učitelé jsou  zasedlé 

1 dobrá naučím se to co 

1 hodně stará 

1 škola s dobrým vybavením 

1 Veliká,zábavná, 
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1 skvělá škola, spousta kamarád 

1 JE DOKONAŮÁ 

1 normální škola 

1 pěkná, většina skvělých učitelů 

1 škola celkem pěkná,ale učitelé na nic 

1 super kamarádi, dobra škola 

1 super kamarádi, dobré prostředí a budova školy 

1 stará,velká,podivuhodná 

1 škola je skvělá a dobrá a hezká a i ředitel je super ale ty učitele jsou na nic.... 

1 kvalitní učebny, hezké prostředí 

1 jhgffjhgjhgffkjlkjhkjhgkjhg 

1 skvělá škola , dobří kamarádi , přísný učitelé 

1 školami je v pohodě učitelé nepřejdou z něáké jiné 

1 celkem dobří učitelé, hezká budova školy 

1 škola je docela v pohodě,ale učitelé na nic 

1 škola je celkem fajn, učitele jsou dobří, dobří kamarádi 

1 je dobrá  skvělé učitele... 

1 
Není moc dobrá, učitelé nejsou moc vstřícní (až na pár vyjímek), vybavení má škola 

dobré, ale do počítačové učebny moc nechodíme 

1 dobře vybavená škola, dobří učitelé, 

1 super kamarádi,V pohodě škola a učitelé jsou dobří 

1 kamarádi na celý život, docela dobří učielé 

1 
škola je většinou fajn někteří učitelé jsou sice trochu nevlídní a někteří žáci až moc 

problémový ale kamarádi jsou super a celkově škola je docela fajn 

1 propracovaná, dobří pedagogové 

1 dobří přátelé, né moc příjemní učitelé ale dá se..... 

1 dobří učitelé, nově vybavené učebny 

1 jako kámoši tu jsou mg moc super ale celkově nic moc 

1 viděl jsem i lepší 

1 nic moc 

1 Je docela v pořadku 

1 skvělá škola,dobří vyučující,někteří spolužáci špatný 

1 super mám zde kamarády 

1 skvělí učitelé 

1 škola je pěkná až na to že někteří žáci ničí např. dveře u záchodů apod. 

1 Je to nejlepší škola v Pardubicích. 

1 není špatná 

1 hezký vzhled, akce, 

1 sportovní akce,vzhled školy,nechutná mi jídlo ve škole 
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1 dobrý vzhled, super aktivity, hnusné jídlo v jídelně 

1 celkem v pohodě 

1 příjemní učitelé, hezky vybavená 

1 Je to tu super. 

1 celkem fajn ale moc učení 

1 super lidi,super jídlo, dobré pomůcky 

1 dobrý učitelé a dobře vysvětlují látku 

1 je super ale někteří žáci jsou velice nepříjemní 

1 dobra jidelna, dobre vybaveni skoly 

1 Nudná 

1 vpohodě, ujde, dobrá 

1 dobrá, vpohodě 

1 vpohodě 

1 celkem dobrá škola 

1 dobrá škola ,dobří učitelé, i kamarádi.... 

1 celkem dobrý 

1 Bezva škola, dobří učitelé, přispůsobená sportu 

1 přisbůsobená sportu (hokeji), dobří učitelé 

1 dobry ucitele a spoluzaci 

1 super učitelé,kamarádi 

1 mám to tady rád,mám tady kamarády, skvělá škola, nejlepší učitelé... 

1 je dobra ale otom někdy pochybuju 

1 super kamaradi,bezvadní učitelé 

1 škola je dobrá až na některé žáky 

1 
Škola Bratranců veverkových je zajimavá skvěle se učí, kdyby tam nebyly ti frajírci 

tak by to bylo o mnohem lepší ale všichni sme ve třídě jeden véélkej team. :) 

1 dobrá,super,boží 

1 skola je super 

1 super,naučim se,jídlo 

1 nejlepší,super,skvělá,učitelé 

1 super kamarádi,skvělí učivo 

1 super,bezva 

1 super kamarádi,prýmoví učitelé 

1 super kamarádi,bezvadní učitelé 

1 bezva kamarádi ,dobrý učitelé,super škola 

1 skvělí kamarádi, skvělá škola a dobří učitelé 

1 nejlepši škola na svete co muže byt 

1 na škole mám super kamarády,mám ráda učitele,mám tu školu moc ráda 

1 super skola a dobry kamaradi,ucitele 
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1 velká a má hodně tříd 

1 docela dobrej kolektiv,zevnitř i zvenku vypadá škola hezky 

1 skvělá škola a dobří učitelé 

    

 

 

Zkus vyjmenovat dvě nebo tři vlastnosti, které má tvůj oblíbený učitel  

7 nevím 

5 vtipný 

4 vtipný,spravedlivý 

4 vtipný, spravedlivý 

3 nevim 

3 vtipny 

2 vtipny,spravedlivy 

2 vtipná, chápavá, chytrá 

2 Vtipný,Hodný 

2 vtipný, spravedlivý, kamarádský 

2 vtipný, chytrý, spravedlivý 

1 nemam oblibeneho ucitele 

1 pije z umyvadla, je vtipný, má pochopení 

1 hodný, vtipný, přatelky 

1 spravedlivý, ochotný, ohleduplný 

1 zábavný, vtipný 

1 vtipný, zábavný, sportovec 

1 Vtipný, nemá špatné vztahy s žáky, hodně naučí, dokáže zaujmout 

1 vtipní,Sparvedlívý,sportovní 

1 Vtipný, hodný, přátelský (Kumstát) 

1 vtipný, energický, tolerantní, hodný 

1 vstřícní,ochotní,vtipný 

1 vtipný, kamarád, trpělivost 

1 vtipný,kamarád, 

1 spravedlivý, chápavý, dobře učí 

1 Baví ho jeho práce, umí zaujmout, osobní problémy si nevylévá na žácích 

1 čokoládu,vtipnost,klid 

1 (př.spravedlivý, vtipný, kamarád...) 

1 Ochotná, vstřícná, milá 

1 vtipná,komunikativní,motivační, 

1 vtipný,dokáže získat pozornost,spravedliví 
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1 vtipný, dokáže mě tím svým výkladem zaujmout a ohleduplný a hodný 

1 dobře učí,chápe mě,hodně mě naučí 

1 vstřícnost, zábavná 

1 srandista :D , kámoš :), PODPORUJÍCÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY 

1 snaží se aby jsme vše pochopili 

1 vtipný, nápomocný, klidný 

1 spravedlivý, kamarádský, klidný 

1 moudry,chapavy 

1 chápavý,dobrý,skvěle vyučuje 

1 spravedlivý, naučný, 

1 Matematika,Tělocvik 

1 uceni, 

1 nerposlouchat n 

1 vtipný spravidelný 

1 hodny a spravedlivy 

1 hodnej nejlepsi ucitel ze skoly 

1 vtipný,přátelský,hodný 

1 umí ovládat angličtinu ,hodně procestoval 

1 anglinu a cestinu 

1 spravedlivý,dobrý 

1 spravedlivý , kamarádský 

1 zábavná 

1 je hodný a někdy i vtipný 

1 vtipna ferova kamarad 

1 hodný,pomůže,vtipný 

1 spravedlivý, hodný 

1 snaží se aby to žák pochopil,a dělá hodinu zajímavou,a děláme s ní projekty 

1 vtipná,hodná a férová 

1 Čj,Vl,Čj 

1 vtipný a hodný 

1 kamarádský, vtipný, ochotný pomáhat 

1 vtipný, kamarádský ,chytrý 

1 vtipný,kamarádský,chytrý 

1 nevim neskoumám to 

1 vtipná,spravedlivá,ochotná 

1 JE hodný vtipný 

1 vtipná kamarádská a spravedlivá 

1 hodná 
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1 je vtipný  je hodný 

1 zábava 

1 hodny,miiy 

1 je spravedlivá a hodná 

1 spravedlivost humor hodná 

1 spravedlivost  humor hodná 

1 je spravedlivý, je hodný, dost nás naučí 

1 hodný, vtipný, spravedlivý 

1 vtipny,hodny,spravedlivy 

1 vtipný,spravedlivý,chápavý,hodný 

1 vtipný,ochotný,chápavý,milý 

1 imbecil 

1 dá se s ním povídat 

1 nemam oblibenyho učitele 

1 sport angličtina 

1 kamarádský, humorný, 

1 kamarádský, humorný 

1 Trpělivost, schopnost dobře a stručně vykládat látku a dobrá příprava na testy 

1 kamarádská. povída si se mnou. je hodná 

1 sport, anglický jazyk 

1 Čepek Martin. je sranda, rád si povídá, je hodný jedn 

1 půlku hodiny se neučíme 

1 půl hodiny se neučíme 

1 Hodný,v klidu, fajn 

1 hodnej, v klidu, fajn 

1 vtipný hodný zajímavý 

1 vtipný,společenský, ukecaný 

1 

vtipny,udela si srandu, kecame, 

krasne???????????????????????????????????????????? umi ´vysvetlit latku, muzem 

pri hodine jist a jit na zachod 

1 smysl pro humor,kamarád 

1 když řeknu učiteli že to nechápu tak mi to vysvětlí 

1 Tak určitě si myslím že žádnou!!!!! 

1 tak určitě víte jak asi žádnou 

1 vtipný, dovilí nám vše, naučí nas vše co potřebujeme 

1 vtipný,dovolí nám vše a naučí nás vše 

1 vtipný, dovolí nám vše a naučí nás vše 

1 nema vlasy a nosi brejle a ma raffy 

1 kamarad ,hodny 
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1 MA KRASNE BRYLE PRUHLEDNE KRASNY STYL OBLEKANI A JE TO FRAJER 

1 milý, zábavný, spravedlivý 

1 rozumý věcem v pubertě,pobaví a všechno vysvětlí 

1 je s ním domluva, edělá přepadové testy, 

1 Vtipná,chápavá, 

1 nemám oblíbeného učitele 

1 Klid,když  nevyrušujem a prostě nezlobíme 

1 spravedlivý, ochotný ,chápavý 

1 milá, krásná 

1 Veselý, Hodný, Vstřícný 

1 hodný, vstřícný, vtipný, kamarád 

1 hezka,pohybliva 

1 Fajn,hodný 

1 kamarad,hodny 

1 HODNY SPRAVEDLIVY KAMARAD 

1 hodný 

1 hodný, vtipný, kamarád 

1 hodný. zábavný 

1 jiri kumstat- sportovec,je zpravedlivi 

1 Je hodná a také spravedlivá,umí skvěle učit 

1 vtipná , hodná 

1 spravedlivy 

1 hodný, spravedlivý, vtipný 

1 zajímaví, vtipný, spravedlivý 

1 aby sme byly ticho, bejt hodny o prestavkach 

1 Ráda nutelu,fotbal,golf 

1 humor,spravedlivý, 

1 Hodný, vtipný a všem rovný 

1 humor,zábeva 

1 vtipný, hodný a všem rovný 

1 zábavní, někdy hodná, pomáhací 

1 přátelský,spravědliví,hodný 

1 Vtipná a kamarádská 

1 přísný ale hodný 

1 chytrý,vtipný,sportovní 

1 povídat si s žáky,vtipná,hodná 

1 hodná vtipná hezká empatická 

1 Chytý,Vtipný,Sportovní 
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1 hodná, spravedlivá, chytrá 

1 milá,hodná,ochotná 

1 ochotnost milá a spravedlivá 

1 hodný,přátelský 

1 vtipná hodná milá 

1 spravedlivý 

1 hodně vtipná a všem pomáhá 

1 je vtipný 

1 vtipný . hodný . přátelský 

1 vtipná,zábavná výuka,dobré prezentace 

1 hodný chytrý 

1 spravedlivý,chytrý,vtipný 

1 naučit nás všechno co umí 

1 hodná,vtipná a ve všem nám pomáhá 

1 skoro vždy mi dá šanci opravit si známku 

1 je hodný  a laskaví 

1 vtipná,milá,upřímná 

1 Hodný a chytrý. 

1 hodná,spravedlivá 

1 vtipný dobrý zajímavý 

1 vtipný výkladný 

1 vtipni  zabavny 

1 ftipný,hodný 

1 vse nam vysvetly a je vtipny 

1 dobrá dobrá dobrá 

1 ftipnost, hodnost, chytrost 

1 vtip z výuky a vypráví o věci kterou probíráme 

1 vtipný, zajímaví, hodně naučí 

1 sympatycký chytrý dobrý 

1 hodný ,vtipný,chytrý 

1 Pan učitel Kumstát je moc moc moc hodný co se týče mobylu 

1 hodný a ochotný 

1 pan kumstáta je hodný, je zábavný. 

1 spravedliví,vtipný 

1 je vtipný je hodný naučí nás hodně věcí 

1 kumstát-zábavný,naučí,má píochopení,všechny dobre vlastnosti 

1 vtipnost a umí dobře učit. 

1 vtipný, hodný a ochotný 
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1 hodný , vtipný , zábavný 

1 příjemná, upřímná, fajn 

1 dějepis a čeština 

1 já mám asi nejradši paní učitelku Lídu Madeli a je hodná poradí se vším a neřve 

1 Směje se vtipum , dá se  sním komunikovat jako s kamarádem 

1 vtipný spravedlivý 

1 je to ředitel 

1 vtipný, přátelský, usměvavý 

1 hodný  starostlivý ochotný 

1 hodný, milý, přísný 

1 vtipná, hodná, kamaradská 

1 vtipná, hodná, rozumí naší generaci 

1 vtipná hodná na žáky 

1 vtipná, hodná, bezvadná 

1 matematiku česky jazyk 

1 srandovní, bezva 

1 je spravedlivý,hodný a zábavný 

1 vtipná a spravedlivá 

1 děti 

1 SRANDOVNÍ CHYTRÝ POSLOUCHAVÝ 

1 vtipný , srandovní ,nejlepší 

1 je s ním sranda je dobrý a vvšecko nás naučí 

1 vtipný,sprostý 

1 je vtipný pochopí srandu 

1 vtipný, spravedlivý, přátelský 

1 Vtipny, přátelský,sprostý 

1 ochotní učitelé, spravedlivý, přátelský 

1 srandovni,je in, 

1 pomáhá 

1 OBLEČENÍ A ÚČIVO 

1 je vtipný, dokáže danou látku dobře vysvětlit 

1 je frajer(ka), borec, je vtipný 

1 spravedlivý, ochotný (douč. odlož testu), zapálený pro výuku 

1 jako někdy jsou v pohodě někdy ne 

1 hodný, rád pomůže, zábavní 

1 hodný, humorný, vstřícný 

1 vtipný,spravedliví,přispůsobiví 

1 vtipný, až moc 
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1 vtipný, kamarádský, vstřícný 

1 hgfjjhgfdgfdhgddkjhgdsfdskjfdskjh 

1 hodný, vtipný , vstřícný 

1 občas nenormální , vtipný  , a občas normální 

1 vtipná, snaží se vyhovět všem, milá 

1 je s ním sranda,je moc hodný,vychází nám vstříc 

1 přátelská, shovývavá, vtipná, nápomocná 

1 spravná hodná a vtipná 

1 Vtipný, pohodový, vstřícný 

1 vtipný, kamarádský 

1 hodný, legrační, nápomocný, 

1 
vtipná, není nadřízená nad ostatními žáky, hodná atd. Ale takoví nejsou bohužel 

všichni učitelé... 

1 

dokáže odložit písemku, chápe své žáky, sdílí s nimi stejný humor apod. a o to jde 

když bude učitel svým žákům naslouchat oni budou jemu alespon tak to mam ja ale 

s nekterymi učiteli to prostě nejde ale jak říkám hromada učitelú se tyhle pravidla 

snaží dodržovat a pak i my jse oproti nim snažíme být vlídní 

1 vtipný, naučí více než musí, věnuje se detajlům, kamarádský 

1 
hodná, normální, vtipná, umí dobře vysvětlit učivo, hezky se obléká,bylo by super 

kdyby se tak chovaly všichni 

1 vtipný, naučí více než musí, kamarádský 

1 nikdo není můj favorit 

1 Rád sportuje, vtipný, dobře učí 

1 zadny neni muj strejda 

1 hodný,přísný ale hodně se s ním naučíme,super 

1 Vtipný , stravedlivý , kamadský , 

1 spravedlivý,rozumný,učí dobrým způsobem 

1 rozumný,vstřícný 

1 zábavný 

1 vtipný hodný 

1 hodný, spravedlivý 

1 spravedlivý,vtipný 

1 vtipný, hodný, nejlepší, pohodář 

1 je kamarádský  , je vtipný 

1 vtipný, upovídaný 

1 má mě ráda, dobře učí, dobré hodiny, vyhovuje mi 

1 Spravedlivý a chytrý. 

1 vše přirovnává k jídlu, fajn zabavný 

1 spravedlivý, vtipný, sportovec 

1 zábavná,vypráví historky,hraje s námi na body 
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1 vztřícna, hodná, přísná(což je dobře) 

1 vtipny, dobre zpusoby uciva 

1 nic 

1 dobře učí,je zábavná,inteligentní 

1 brejle, vousy, šarm :) 

1 žádný není 

1 zábavný,vtipný,optimista 

1 vtipný,kamaradský 

1 vtipný,chytrý,spravedlivý 

1 spravedlivý, vtipný, 

1 zábavný, dokáže vysvětlit, kamarádský 

1 srandovní, dokáže nás vše naučit 

1 srandovní,zábavný, naučí nás něco, 

1 je hodný, je zábavný, nevím 

1 vtipny kamaradsky 

1 sany klumstat 

1 je vtipný,hodný,tvrdej  na hokejisty 

1 spravedlivý, přátelský, nejlepší učitelka, 

1 umí být kreativní a taky spravedlivý 

1 Nevím. 

1 spravedlivý,hodný 

1 vytvarka,prirodoveda,anglictina....... 

1 učit nás,a bavit se,nás 

1 bejt na nás hodná,učí nás 

1 učit nás, bavit nás 

1 vtipný,hodný,přátelský 

1 vtipný,kamarádský 

1 vtipný,hodný,vždy poradí 

1 je vtipný, hodný, vždy poradí 

1 Vtiný,spravedlivý 

1 snaží se nam vyjít vždy vzstříc,učivo se snaží dělat zábavně 

1 vzdy se snazi vyjit vzstric 

1 dobře vyučuje, 

1 dobře učí 

1 matematika 

    

 

 

 


