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Evaluace (6. - 9.roč.)

vždycky většinou ano někdy nikdy

školní rok: 2017/2018 2.pol.



vždycky
většinou 

ano
někdy nikdy

1 Při vyučování se soustředím na práci 13 70 30 1
2 Při vyučování jsem aktivní, hlásím se 2 72 68 2
3 Zadané úkoly plním samostatně 28 55 20 2
4 Umím s ostatními spolupracovat ve skupině 49 40 38 2
5 Ve skupině pracuji rád/a 43 45 31 4
6 Spolužákovi pomůžu, když si řekne 37 59 12 2
7 Když něco nevím nebo něčemu nerozumím, zeptám se někoho 35 44 30 2
8 Když požádám o pomoc, někdo mi pomůže 22 65 27 3
9 S učením/úkoly doma potřebuji pomoci 2 21 57 38

10 Umím najít informaci a stručně si ji zapsat 21 58 19 5
11 Plním domácí úkoly a včas je odevzdávám 55 50 21 0
12 Nosím potřebné pomůcky a mám je připravené na hodinu. 33 62 12 0
13 Dokážu mluvit před ostatními jasně a souvisle. 11 58 41 4
14 Umím říci svůj názor, diskutovat 31 42 31 3
15 Umím pozdravit, omluvit se, poděkovat, požádat o něco… 82 34 5 0
16 Umím naslouchat druhým bez přerušování 35 56 21 3
17 Dodržuji domluvená pravidla. 39 53 19 1
18 Jsem v hodině napomínán/a a ruším svým chováním ostatní. 4 16 48 35
19 Mezi spolužáky ve třídě se cítím dobře 38 40 31 8
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Ještě bych chtěl (a) říci, že:

Poznámky třídního učitele/učitelky:
Třídní učitelé upozorňují na to, že žáci neuvádějí pravdivé informace o sobě a svém chování a dochází ke zkreslování výsledků.  Nejvíce připomínek se objevilo u 
učitelů nižších ročníků druhé stupně. Učitelky a učitel upozorňují na to, že žáci nerespektují pravidla ve škole, objevují se problémy s chováním,  dále v 
dotaznících neuvádějí problém se zapomínáním, přípravou na hodinu atd. Třídní učitelka osmého ročníku ovšem upozorňuje na to, že „spousta dětí se zapojila do 
práce pro třídu“.

Většina žáků uvedla zlepšení známek.  Zejména se objevuje matematika, rýsování, český jazyk, fyzika, dějepis atd. Někteří žáci v dotazníku neuvedli nic.  U 
některých žáků se objevily úspěchy v soutěžích a jeden z žáků šestého ročníku uvedl úspěch v chování. V devátém ročníků se objevují poznámky týkající se 
úspěchů v souvislosti s přijetím na střední školu a úspěšným složením přijímacích zkoušek.

Chtěl (a) bych se zlepšit v:
Většina odpovědí se týkala konkrétních předmětů: nejčastěji je uvedena matematika, fyzika, český jazyk dále to jsou zoologie, zeměpis, botanika, dějepis. Pouze v 
ojedinělých případech se objevilo zlepšení chování ve škole.

Nevím si rady:

Jistě příjemné je sdělení některých deváťáků „těch 9 let se mi líbilo, díky“. Nejčastěji jsou uvedeny poznámky na téma chování ve třídě.  Je kritizováno chování 
některých žáků vůči spolužákům a učitelům.  Často se objevuje poznámka o hluku ve třídách, chování kluků atd. Žáci sedmého ročníku pozitivně hodnotí 
společné výlety a akce mimo školu. Část žáků neuvedla nic.

Většinou žáci uvádějí matematiku, český jazyk a fyzika v ojedinělých případech jsou uváděny další předměty. V šestém ročníku je uvedeno „problémy s učením, s 
výpisky a domácími úkoly“. V ojedinělých případech se objevuje zmínka o chování spolužáků.
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Nejčastější odpovědi žáků/žákyň:

Co se mi daří:
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