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

vždycky většinou ano někdy nikdy

školní rok: 2019/2020 1.pol.



vždycky
většinou 

ano
někdy nikdy

1 Při vyučování se soustředím na práci 13 77 27 2

2 Při vyučování jsem aktivní, hlásím se 7 39 68 5

3 Zadané úkoly plním samostatně 25 73 23 0

4 Umím s ostatními spolupracovat ve skupině 47 55 17 1

5 Ve skupině pracuji rád/a 47 44 30 2

6 Spolužákovi pomůžu, když si řekne 56 54 9 1

7 Když něco nevím nebo něčemu nerozumím, zeptám se někoho 37 48 34 2

8 Když požádám o pomoc, někdo mi pomůže 34 68 19 0

9 S učením/úkoly doma potřebuji pomoci 3 19 70 30

10 Umím najít informaci a stručně si ji zapsat 19 72 29 1

11 Plním domácí úkoly a včas je odevzdávám 37 46 28 1

12 Nosím potřebné pomůcky a mám je připravené na hodinu. 40 67 26 0

13 Dokážu mluvit před ostatními jasně a souvisle. 10 57 46 8

14 Umím říci svůj názor, diskutovat 28 52 33 8

15 Umím pozdravit, omluvit se, poděkovat, požádat o něco… 92 23 21 0

16 Umím naslouchat druhým bez přerušování 37 62 21 1

17 Dodržuji domluvená pravidla. 61 56 24 0

18 Jsem v hodině napomínán/a a ruším svým chováním ostatní. 1 9 65 54

19 Mezi spolužáky ve třídě se cítím dobře 53 51 15 2

Jak se mi ve škole daří školní rok: 2019/2020 1.pol.



Ještě bych chtěl (a) říci, že:

Poznámky třídního učitele/učitelky:
Třídní učitelka šesté b chválí kolektiv třídy a poukazuje na možnost zlepšení v oblasti ukázněnosti při výuce.

Třídní učitelka osmé třídy poukazuje na zvláštní chování některých žáků ve třídě. Někteří žáci se v třídě cítí dobře až po ty žáky, kteří poukazují na velmi 

vulgárních chování především žáků.

Třídní učitelka osmé b chválí kolektiv, který je v dobrý a dovede si navzájem pomáhat.

Ve všech třídách se objevuje zlepšení v jednotlivých předmět a celkového prospěchu. U žáků devátého ročníku se objevují úspěchy v soutěžích. Velmi pozitivní je 

hodnocení žáků (9. ročník, 8. ročník a 6 b), že se zlepšila vzájemná komunikace a vztahy ve třídě a se spolužáky. Zajímavá je zmínka žákyně sedmého ročníku, 

které se podařilo najít systém v učení a přípravě do školy.

Chtěl (a) bych se zlepšit v:
Nejčastěji mají žáci chuť se zlepšit v jednotlivých předmětech jako je český jazyk, matematika, fyzika, chemie, botanika atd. V osmých ročních se objevuje snaha 

po zlepšení komunikace mezi žáky a zvýšení aktivity v hodinách.

Nevím si rady:

V šesté A jeden žák uvedl, že se má dobře a je v pohodě.

V šesté B někteří žáci si pochvalují dobrý kolektiv a hodnou paní učitelku.

V sedmém ročníku si žáci pochvalují dobrý kolektiv.

V osmém ročníku jsou názory velmi rozdílné až protichůdné. Od dobrého kolektivu až ke kolektivu, který se nedovede domluvit a dohodnout se na činnosti ve 

třídě.  V osmé A se objevují poznámky o aroganci, osobních narážkách, stresu z učení atd.

Devátý ročník se vyjadřuje k užívání mobilů ve škole, ale oceňují aktivity v rámci školní výuky – výlety, výstavy a jiné činnosti.

1 x s únavou a následným nízkým soustředěním, 1 x se školou (obecně), zklidnění třídy, problém s nasloucháním, respektem a vyrušováním, 1 x komunikace se 

spolužáky, fyzika, matematika, český jazyk,. Často žáci kolonku proškrtli nebo neuvedli nic.

Jak se mi ve škole daří

Nejčastější odpovědi žáků/žákyň:

Co se mi daří:

školní rok: 2019/2020 1.pol.


