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

vždycky většinou ano někdy nikdy

školní rok: 2018/2019 2.pol.



vždycky
většinou 

ano
někdy nikdy

1 Při vyučování se soustředím na práci 13 69 19 0

2 Při vyučování jsem aktivní, hlásím se 4 46 51 0

3 Zadané úkoly plním samostatně 17 66 17 1

4 Umím s ostatními spolupracovat ve skupině 42 36 10 0

5 Ve skupině pracuji rád/a 44 19 31 2

6 Spolužákovi pomůžu, když si řekne 35 52 10 1

7 Když něco nevím nebo něčemu nerozumím, zeptám se někoho 40 37 30 1

8 Když požádám o pomoc, někdo mi pomůže 18 66 13 1

9 S učením/úkoly doma potřebuji pomoci 2 10 40 49

10 Umím najít informaci a stručně si ji zapsat 21 63 16 1

11 Plním domácí úkoly a včas je odevzdávám 27 64 19 0

12 Nosím potřebné pomůcky a mám je připravené na hodinu. 31 66 10 0

13 Dokážu mluvit před ostatními jasně a souvisle. 15 59 37 5

14 Umím říci svůj názor, diskutovat 31 32 30 4

15 Umím pozdravit, omluvit se, poděkovat, požádat o něco… 42 52 12 0

16 Umím naslouchat druhým bez přerušování 28 51 17 0

17 Dodržuji domluvená pravidla. 7 30 49 4

18 Jsem v hodině napomínán/a a ruším svým chováním ostatní. 2 7 58 42

19 Mezi spolužáky ve třídě se cítím dobře 46 45 17 1

Jak se mi ve škole daří školní rok: 2018/2019 2.pol.



Ještě bych chtěl (a) říci, že:

Poznámky třídního učitele/učitelky:
V šestém ročníku si paní učitelka všímá chuti třídy pracovat a učit se.  Třídní učitelky sedmých ročníků si všímají zlepšujících se vztahů ve třídách i přes kritické 

hodnocení některých žáků.  Reagují  (učitelky) na, odpovědi některých žáků a mají chuť řešit konkrétní případy ve třídách. V osmém ročníku se objevuje 

poznámka třídního  učitele na téma, že hodnocení některých žáků poškozuje „jméno“ celého kolektivu. Dále se objevují návrhy, na zkrácení odpoledního 

vyučování v letním období a požadavek na prodej ochucených mlíček ve škole.

vztahy ve třídě: žáci sedmého (A) ročníku si cení zlepšení vztahů ve třídě, Předměty: všichni žáci nejčastěji hodnotí zlepšení prospěchu v jednotlivých předmětech 

(fyzika, matematika, zeměpis, anglický jazyk atd.), Soutěže: někteří žáci vyzdvihují svou účast na soutěžích a úspěchy v těchto soutěžích (VII. A), Poznámka: řada 

žáků ovšem, také neodpověděla nebo napsala „nic“

Chtěl (a) bych se zlepšit v:
Předměty: nejčastěji se objevuje odpověď týkající se zlepšení prospěchu v jednotlivých předmětech (český jazyk, matematika, fyzika, anglický jazyk, zeměpis, 

dějepis, zoologie atd.), Chování: zlepšení vztahů ve třídě a chování uvádí někteří jedinci v sedmém ročníku (A), Poznámka: někteří žáci otázku vynechali (VI.) 

nebo neodpověděli

Nevím si rady:

Vztahy:  V nižších ročnících (VI. a VII. ročník) se objevují poznámky, týkající se problémových vztahů ve třídě. Zvláště si všímají některých žáků, kteří svým 

chováním narušují soužití žáků ve třídě a nevědí si rady s těmito žáky. V šestém ročníku se objevuje u jednoho žáka zmínka, že se mu nelíbí chování současných 

žáků  7. a 8. třídy na chodbách a že ve frontách na obědy žáci stále předbíhají, zatímco oni poctivě stojí a čekají ve frontě. Poznámka: v šestém ročníku popisuje 

jeden žák osobní problémy se stresem, který nezvládá. Přes přípravu doma školní výsledky dopadají špatně.

Předměty: zmiňována je matematika, fyzika a chemie (VIII.), v nižších ročnících se objevují ojediněle další předměty, Vztahy: objevují se potíže mezi spolužáky ve 

třídách a ve škole

Jak se mi ve škole daří

Nejčastější odpovědi žáků/žákyň:

Co se mi daří:
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