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• Starší žáci předbíhají mladší 

• Málo místa u stolu (stůl delší) 

• Neumyté stoly 

• Nevyvětráno 

• Neumyté příbory 
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tam sladkosti 
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• Je fajn.. :) Ale víc barviček by prospělo.. :D 

• Inspiraci 

• Obrázky přírody 

• Nic, vše je tu v pořádku 

• Něco aktuálnějšího 
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• Ani nevím, je tady hodně výzdoby... 

• Žákovské výkresy 
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• DJ rádio 

• Nástěnky 
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• El. žákovské knížky 

• Vybavení učebny fyziky a chemie 

• X-Box 
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škole rád přivítal? 
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• Free Wi-Fi 

• Tablety 

• IPhone pro každého 

• Nové lavice 

• Lepší počítače 

• Výtah 
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Co se ti na nich nelíbí, co 

bys chtěl změnit? 
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• Malá přehlednost 

• Vadí mi, že rodiče teď vědí vše 

• Odstranil bych průměr 

• Špatná hodnota známek... 

• Stačí ta papírová 

• Zařídit free Wi-Fi pro žáky, aby se na ně mohli dívat 

• Vadí mi, že když dostanu 5 z diktátu tak mám 10x pětku. Co je 

to za blbost? Ze všech předmětů mám horší průměr a to jsem 

měl na vysvědčení jen 3 dvojky. Učitelé nemůžou hodnotit tak 

jak hodnotili minulý rok. Prostě je to vůči nám nefér. Za chvíli 

jdeme na střední školy a myslíte si že nás tam vezmou se 

špatnýma známkama. Hlavně jde o to, že když dostanu 5 tak 

mi může trvat i měsíc než tu známku opravím a mezitím 

dostanu třeba 4 ,tak že vlastně už ani nemá cenu se učit. Takže 

elektronické ŽK jsou úplně na h.... 

• Chtěl bych aby byly přístupné i na mobil 
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Napadá tě ještě něco, co bys 

nám chtěl o své škole sdělit? 

(164 odpovědí) 

• Je v ní hodně milých učitelů a kamarádů 

• Náš ročník 2004-2003 je velmi nadaný na sport a vyhráváme i proti sportovním 

školám 

• Jsme NEJLEPŠÍ! :P 

• Je dobrá - moderní 

• Tady na škole jsou bezvadní učitelé. 

• Je moc maláááá a nemůžeme o přestávkách chodit ven!!! 

• Myslím, že je co vylepšit, ale se školou jsem spokojena. 

• Je nejlepší na světě 

• Máme hezkou jídelnu :) 

• Škola se málu účastní turnajů 

• Vyučování by mohlo vyplňovat více informací pro žáky … 

• Více zábavy 

• Možná více ředitelského volna 

• Je dobrá, ale hrozný žáci :D 

• Lepší počítače a eskalátory do 3 patra. 

• Účastní se různých akcí např. Nejrychlejší chlapec a dívka Pardubic ... 

• Je dobrá ale naše třída toho moc ve třídě nemá 

 

 



Poznámky 

• Tento dotazník byl vypracován pro účely Dětského parlamentu 

města Pardubice a Žákovského parlamentu ZŠ Dubiny 

• V tomto dotazníku jsou některé odpovědi citované z odpovědí 

žáků, proto vždy nemusí být mluvnicky a pravopisně správně 

• Odpovědi jsou redakčně kráceny 

• Pokud u dané otázky byla jedna z možností „ostatní,“ na další 

stránce najdete odpovědi žáků. 

• U některých otázek mohli účastníci označiti více odpovědí 
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