
Jak se mi ve škole daří
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Evaluace (6. - 9.roč.)

vždycky většinou ano někdy nikdy

školní rok: 2017/2018 1.pol.



vždycky
většinou 

ano
někdy nikdy

1 Při vyučování se soustředím na práci 13 72 28 0
2 Při vyučování jsem aktivní, hlásím se 3 78 62 0
3 Zadané úkoly plním samostatně 30 58 21 0
4 Umím s ostatními spolupracovat ve skupině 50 36 41 2
5 Ve skupině pracuji rád/a 43 45 31 7
6 Spolužákovi pomůžu, když si řekne 42 58 13 0
7 Když něco nevím nebo něčemu nerozumím, zeptám se někoho 35 45 31 1
8 Když požádám o pomoc, někdo mi pomůže 22 65 27 3
9 S učením/úkoly doma potřebuji pomoci 3 18 63 26

10 Umím najít informaci a stručně si ji zapsat 24 63 21 15
11 Plním domácí úkoly a včas je odevzdávám 59 53 19 0
12 Nosím potřebné pomůcky a mám je připravené na hodinu. 34 64 14 0
13 Dokážu mluvit před ostatními jasně a souvisle. 13 57 42 7
14 Umím říci svůj názor, diskutovat 29 46 29 7
15 Umím pozdravit, omluvit se, poděkovat, požádat o něco… 82 34 5 0
16 Umím naslouchat druhým bez přerušování 33 58 23 0
17 Dodržuji domluvená pravidla. 37 56 19 0
18 Jsem v hodině napomínán/a a ruším svým chováním ostatní. 2 6 59 43
19 Mezi spolužáky ve třídě se cítím dobře 28 45 36 1

Jak se mi ve škole daří školní rok: 2017/2018 1.pol.



Ještě bych chtěl (a) říci, že:

Poznámky třídního učitele/učitelky:
Třídní učitelka osmého ročníku uvádí, že polovina žáků je ochotna pomáhat při organizaci různých akcí školy a třídnických pracích. Třídní učitelky šestých ročníků 
třídy chválí. Uvádí, že třídy jsou fajn a žáci 6 A jsou připraveni na hodiny a svědomitě se učí. Naproti tomu třídní 6 B uvádí, že některým žákům se nechce učit a 
připravovat se do školy.

Nejčastěji se objevuje všeobecné zlepšení v různých předmětech. Pokud jsou předměty kladně hodnoceny objevují se nejčastěji výchovy a anglický jazyk. Devátý 
ročník dále jmenuje zlepšení ve fyzice a dalších vyučujících jazycích. Kromě předmětů se objevuje „radost“ z dosažených výsledků v různých soutěžích a zlepšení 
vztahů mezi spolužáky.

Chtěl (a) bych se zlepšit v:
Všechny ročníky uvádějí fyziku a matematiku, dále následuje zeměpis, dějepis, rýsování a chemie.

Nevím si rady:

Nejčastěji se odpovědi týkaly poznámek k vztahům mezi spolužáky: „nevím si rady ve vztazích ve třídě“, „nelíbí se mě chování spolužáků“, „někteří spolužáci 
narušují výuku“. V devátém ročníku řada žáků neuvedla nic nebo se objevuje poznámka“ těším se, až vypadnu“ ale na druhou stranu se objevuje názor: „škola a 
spolužáci mi budou chybět“. 

Dva ročníky uvedly matematiku a fyziku. Po jednom ročníku se objevila chemie, dějepis a angličtina. Ostatní ročníky neuvedly nic. Kromě předmětů se objevila v 
devátém ročníku poznámka: „předměty, které učí p. Richtr“. V šestém ročníku žáci uvedli, že si neví rady s některými úkoly a zadanými pracemi, některým 
děvčatům se nelíbí chování jejich spolužáků k nim.

Jak se mi ve škole daří

Nejčastější odpovědi žáků/žákyň:

Co se mi daří:
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