
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín 

Autoevaluácia školy 

Ciele: 

 Zistiť spokojnosť zákazníkov (študentov a rodičov) so službou, ktorú škola ponúka 

 Odstránenie nedostatkov, ktoré možno vedenie školy nepovažovalo za dôležité, alebo o nich 

nevedelo 

 Riešenie problémov, ktorých závažnosť je z pohľadu rodičov iná ako z pohľadu učiteľov 

 Zistenie aktuálneho stavu školy z hľadiska poslania a cieľov školy 

 Návrh opatrení pri napĺňaní cieľov školy. 

Na zistenie spokojnosti sme si zvolili metódu dotazníkov, ktoré boli vypĺňané žiakmi počas 

vyučovacích hodín občianskej náuky a rodičia mali možnosť vyjadriť sa počas rodičovského 

združenia.  

Vyhodnotenie 

Z odpovedí žiakov vyplýva, že nie všetci chodia do školy radi, nudia sa v nej a veľmi málo z nich má 

chuť zapájať sa do ďalších aktivít. Hlavný dôvod, prečo majú radi svoju školu je predovšetkým to, že 

vo svojom okolí majú dobrých priateľov, veľa nového sa naučia, môžu si mnohé postupy vyskúšať 

sami. Niekedy uvádzajú, že pociťujú krivdu a napätie, ale zároveň vyzdvihujú priateľstvo, 

spravodlivosť a žičlivosť iných.  

Žiaci nemajú výraznejšie problémy pri komunikácii s učiteľmi a majú celkom jasnú predstavu o tom, 

čo od nich škola očakáva. Pozitívne hodnotia učiteľov, ktorí majú dobrú náladu, zmysel pre humor a 

vedia zrozumiteľne vysvetliť učivo.  

Z odpovedí rodičov vyplynulo, že naši žiaci o škole doma nehovoria veľmi ochotne, ale na základe 

poskytnutých informácií majú prehľad o dianí v škole. Pri riešení problémov dieťaťa sa s dôverou 

obracajú na triedneho učiteľa a oceňujú objektívnosť hodnotenia. Potvrdila sa nám hypotéza 

o prejavení záujmu pri spolupráci rodičov a školy. Na škole ocenili výrazné materiálne zlepšenie 

podmienok na vyučovanie, celkovú rekonštrukciu školy, prístup učiteľov a mimoškolské aktivity. 

Subjektívne vidia nedostatky tak v pedagogickom procese ako aj v mimoškolskej činnosti. 

 

Dotazník pre žiakov SOŠ  

Dňa 29. 4. 2014 a 5.5.2014 sa  265 študentov školy zo všetkých tried a ročníkov zúčastnilo vypĺňania 

dotazníka o živote v škole a o vyučovaní, ktorý slúži ako spätná väzba pre pedagogický zbor i pre 

rodičov. 

Formálne sa dotazník skladal z dvoch tematických častí: a) Učenie sa a vyučovanie /10 otázok/, b) 

Život v škole /10 otázok/. 

Učenie sa a vyučovanie 

V druhej časti  mali študenti na výber znova 4 odpovede na základe frekvencie: skoro všetky hodiny -

väčšina hodín -niektoré hodiny -veľmi málo hodín 



1. Hodiny sú zaujímavé a zábavné: 

2% skoro všetky hodiny 

2% väčšina hodín 

59% niektoré hodiny 

37% veľmi málo hodín 

 
 

 

2. Naučím sa niečo nové: 

15% väčšina hodín 

54% niektoré hodiny 

41% veľmi málo hodín 

 
 

 

3. Učiteľ očakáva čo najlepší výkon: 

18% skoro všetky hodiny 

62% väčšina hodín 

15% niektoré hodiny 
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 5% veľmi málo hodín

 
 

4. Učiteľ ma povzbudzuje: 

16% skoro všetky hodiny 

71% väčšina hodín 

9% niektoré hodiny 

4% veľmi málo hodín 

 

 
5. Učiteľ podporuje moju zvedavosť: 

8% skoro všetky hodiny 

39% väčšina hodín 

47% niektoré hodiny 

6% veľmi málo hodín 
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6. Je pre mňa ľahké opýtať sa učiteľa, keď potrebujem pomoc: 

34% skoro všetky hodiny 

35% väčšina hodín 

31% niektoré hodiny 

 
7. Ak mám problém, učiteľ si nájde na mňa čas: 

11% skoro všetky hodiny 

56% väčšina hodín 

29% niektoré hodiny 

4% veľmi málo hodín 
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8. Podporujú moju samostatnosť: 

6% skoro všetky hodiny 

29% väčšina hodín 

52% niektoré hodiny 

13% veľmi málo hodín 

 
 

9. Kontrolujem si svoju prácu: 

17% skoro všetky hodiny 

43% väčšina hodín 

38% niektoré hodiny 

2% veľmi málo hodín 
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10. Viem, ako mám zlepšiť svoju prácu: 

21% skoro všetky hodiny 

61% väčšina hodín 

17% niektoré hodiny 

1% veľmi málo hodín 

 
 

 

Život v škole 

V tejto časti mali žiaci v odpovediach možnosť vybrať si zo 4 stupňov vyjadrenia súhlasu: veľmi 

súhlasím –súhlasím –nesúhlasím -veľmi nesúhlasím 
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1. 6% sa cíti veľmi bezpečne a šťastne 

75% študentov sa cíti v škole bezpečne a šťastne 

16% sa necíti bezpečne a šťastne 

3% sa vôbec necíti bezpečne a šťastne 

 
 

2. 1% absolútne súhlasí s tvrdením, že žiaci sa v škole správajú dobre 

58% súhlasí s tvrdením, že žiaci sa v škole správajú dobre 

39% nesúhlasí s tvrdením, že žiaci sa v škole správajú dobre 

2% absolútne nesúhlasí s tvrdením, že žiaci sa v škole správajú dobre 

 
 

3. 9% si myslí, že starší žiaci pomáhajú mladším 

85% si nemyslí, že starší žiaci pomáhajú mladším 
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6% si myslí, že starší žiaci vôbec nepomáhajú mladším

 
 

4. 58% súhlasí s tým, že veľký dôraz sa kladie na oceňovanie práce žiakov 

42% nesúhlasí s tým, že veľký dôraz sa kladie na oceňovanie práce žiakov

 
 

5. 1O% nevie, či škola reaguje rýchlo na prípady šikany 

41% si myslí, že škola reaguje rýchlo na prípady šikany 

35% si myslí, že škola nereaguje rýchlo na prípady šikany 
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14% si myslí, že škola nereaguje vôbec rýchlo na prípady šikany

 
 

6. 78% súhlasí s vyjadrením, že v škole je dospelá osoba, s ktorou sa môže porozprávať 

o osobných problémoch 

4% absolútne súhlasí s vyjadrením, že v škole je dospelá osoba, s ktorou sa môže porozprávať 

o osobných problémoch 

18% nesúhlasí 

 
 

7. 1% absolútne súhlasí, že v škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako 

50%  súhlasí, že v škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako 

48% nesúhlasí, že v škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako 
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 1% absolútne nesúhlasí, že v škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako

 
 

 

8. 89% súhlasí s vyjadrením, že všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do aktivít školy 

4% veľmi súhlasí s vyjadrením, že všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do aktivít školy 

5% nesúhlasí s vyjadrením, že všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do aktivít školy 

2% absolútne nesúhlasí s vyjadrením, že všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do aktivít školy 

 
 

9. 60% má pocit, že škola počúva, čo jej chcú povedať 

30% má pocit, že škola nepočúva, čo jej chcú povedať 
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2% má pocit, že škola absolútne nepočúva, čo jej chcú povedať

 
 

10. 75% súhlasí s tým, že v škole sú miesta , kam môžu chodiť mimo vyučovania 

25% nesúhlasí

 
 

 

Ak by si mohol niečo zmeniť, čo by to bolo? 

 Presunúť veľkú prestávku po 6. hodine... 

 Môcť sa napiť cez hodinu 

 Mať v rozvrhu iba maturitné predmety 

 Mať zaujímavejšie hodiny 

 Viac voľna 
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 Telocvičňa, ihrisko, kurt 

 Dievčenský odbor 

 

Čo je najlepšie na vašej škole? 

 Spolužiaci, telocvik, zábava na hodinách, zvonenie, prestávky.. 

 Zaujímavý odbor 

 Prax 

 Učitelia 

 Spôsob vyučovania 

 Voľnosť 

 Wifi 

 

Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov  

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 164 rodičov počas RZ. 

 

1. Majú rodičia vplyv na život školy? 

a) áno  41% 

b) nie  15% 

c) neviem 44% 

 

2. Na koho sa obraciate v prípade, že riešite problém vášho dieťaťa? 

a) na učiteľa predmetu 6% 

b) na triedneho učiteľa 92% 

c) na riaditeľa školy 2% 

d) na odborníkov CPPP 0% 

e) iné... 

 

3. Hovorí vám vaše dieťa o škole 

a) veľmi ochotne 15% 

b) skôr neochotne 55% 

c) menej ochotne18% 

d) neochotne 10% 

e) neviem posúdiť 2% 

 

4. Máte na základe rozhovorov s dieťaťom predstavu o škole? 

a) áno 80% 

b) nie 20% 

 

5. Chodí vaše dieťa do školy 

a) veľmi rado 9% 

b) skôr radšej 43% 

c) skôr nerado 33% 

d) veľmi nerado 2% 

e) neviem posúdiť 13% 

 

6. Akcií usporiadaných 

triedou/školou sa zúčastňujete 

a) pravidelne 1% 

b) príležitostne 89% 

c) nezúčastňujem sa 10% 

 



7. Myslíte si, že vaše dieťa je v škole hodnotené 

a) objektívne vo všetkých predmetoch 45% 

b) objektívne, ale len v niektorých predmetoch 52% 

c) objektívne hodnotenie v škole chýba 1% 

d) neviem posúdiť 2% 

 

8. Myslíte si, že škola vám môže pomôcť pri prípadných problémoch s výchovou 

alebo učením vášho dieťaťa? 

a) áno 39% 

b) nie 27% 

c) neviem 33% 

d) nežiadal by som to 1% 

 

9. Čo sa vám páči v škole, do ktorej chodí vaše dieťa? 

Medzi najčastejšie odpovede rodičia uviedli: 

Prístup učiteľov a majstrov, komunikácia s triednymi učiteľmi, exkurzie, prax vo firmách. 

 

10. V čom vidíte nedostatky vašej školy? Čo by bolo potrebné napraviť alebo 

odstrániť? 

Najbežnejšie odpovede rodičov boli: 

Doučovanie, ďalej skvalitnenie vo vyučovaní jazykov,  chýbajúca telocvičňa, starý nábytok v 

niektorých učebniach... 

 

 


