
            
 

 

DOTAZNÍK – ŽIACI 

 

Milý žiak, milá žiačka, 
 pred sebou máš otázky, na ktoré odpovedaj pravdivo a úprimne.  

Dotazník je anonymný, nikde nepíš svoje meno. Celkové výsledky tohto    

prieskumu budú použité na zlepšenie vyučovacieho procesu v škole. 
Pri každej otázke postupuj podľa uvedených inštrukcií 
                            Vedenie a pedagógovia  ZŠ Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou 

1) Pohlavie ( zakrúžkuj): 

a) chlapec 
b) dievča 

2) Vek (zapíš číslom): .............................. 

 
3) Počet súrodencov (zapíš číslom): .............................. 

4) V škole sa cítim  (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) veľmi dobre 
b) väčšinou dobre 

c) väčšinou zle  

d) veľmi zle 
5) Učím sa (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) rád 

b) rád sa učím len niektoré učivo 
c) nerád 

 

6) V škole ma najviac baví (zakrúžkuj jednu odpoveď): 
a) vyučovanie v triede 

b) vyučovanie v počítačovej miestnosti 

c) vyučovanie v jazykovej učebni 
d) vyučovanie vonku alebo v telocvični 

7) Koľko času denne venuješ príprave na vyučovanie? (zakrúžkuj 

jednu odpoveď): 
a) menej ako 1 hodinu 

b) 1 – 2 hodiny 

c) viac ako 2 hodiny 
8) Vo voľnom čase ma najviac baví (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) príprava na vyučovanie 

b) čítanie knižiek 
c) hranie sa  na počítači 

d) sledovanie televízie 
e) chodenie von 

f) športovanie 

9) Počítač môžem používať (zakrúžkuj jednu odpoveď): 
a) doma 

b) v škole 

c) aj doma aj v škole 
d) nemám prístup k počítaču 

 

10) Za počítačom presedím denne asi (zakrúžkuj jednu odpoveď): 
a) menej ako 1 hodinu 

b) 1 až 3 hodiny 

c) viac ako 3 hodiny 
 

11) Počítač využívam (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) na hranie hier 
b) na pozeranie filmov, počúvanie hudby 

c) vypracovanie úloh 

d) iné ( uveď aké) ............................................................... 
 

12) Viem pracovať v programe Microsoft Word (zakrúžkuj jednu 

odpoveď): 
a) áno 

b) nie 

c) čiastočne 
13) Viem pracovať v programe Microsoft Excel (zakrúžkuj jednu 

odpoveď): 

a) áno 
b) nie 

c) čiastočne 

14) Viem pracovať v programe Microsoft Power point (zakrúžkuj 
jednu odpoveď): 

a) áno 

b) nie 
c) čiastočne 

 

15)  Prístup k internetu mám (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) doma  
b) v škole 

c) aj doma aj v škole 

d) inde 
e) nemám prístup k internetu 

 

16)  Internet využívam (zakrúžkuj jednu odpoveď): 
a) na surfovanie 

b) na komunikáciu s kamarátmi 

c) na hranie hier 
d) na získanie informácií 

e) na hranie aj na učenie 

 

17) Medzi Informačné a Komunikačné Technológie (skratka IKT) 

podľa mňa patrí (ak potrebuješ, zakrúžkuj viac odpovedí): 

a) internet 

b) mikroskop 

c) hlasovacie zariadenie 

d) počítač 
e) dataprojektor 

f) pravítko 

g) interaktívna tabuľa 
h) kalkulačka 

i) tabuľa iba na kriedu alebo fixky 

j) fitlopta 
 

18) Používanie IKT (Informačné a Komunikačné Technológie) vo 

vyučovaní mám (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) veľmi rád 

b) rád 
c) menej rád 

d) nerád 

19) Vyučovanie  pomocou IKT (Informačné a Komunikačné 

Technológie) ma (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) baví viac ako bežné vyučovanie 

b) baví rovnako ako bežné vyučovanie 
c) menej ako bežné vyučovanie 

d) nebaví 

20) Slovo e-learning podľa mňa znamená (zakrúžkuj jednu odpoveď): 
a) vyučovanie angličtiny 

b) vyučovanie pomocou počítačov, internetu a interaktívnej 

tabule 
c) také slovo neexistuje, nikdy som o ňom nepočul 

d) neviem 

 

21) Využívanie vzdelávacieho (e-learningového) portálu na 

vyučovaní (zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) si neviem predstaviť  
b) je u nás na škole bežné 

c) by som chcel/chcela mať 

d) vo mne vzbudzuje obavy 

22) Na počítači pracujem najčastejšie na vyučovacej hodine 

(zakrúžkuj jednu odpoveď): 

a) Slovenský jazyk 
b) Matematika 

c) Vlastiveda 

d) Prírodoveda 
e) Informatická výchova 

f) Dejepis 

g) Zemepis 
h) Chémia 

i) Biológia 

j) Fyzika 
k) Technická výchova 

l) Informatika 

m) Inej (uveď na ktorej, resp. na krúžku...................................) 
 

23) Čím chceš byť? 

(uveď povolanie) .................................................................. 

 

24) V ktorom meste by si chcel študovať? 

(uveď mesto, obec) .............................................................. 

 

Skontroluj, či si odpovedal na všetky otázky! 
              
          Ďakujeme za vyplnenie dotazníka.   


