
Dotazník pre žiakov 1. ročníka PaSA v Lučenci 

 

VÝSLEDKY 

 

1. Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na PaSA v Lučenci? Uveďte najzávažnejší  

dôvod/najzávažnejšie dôvody . 
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 Príjemné prostredie 

 Chcem byť psychologička 

 Dobrá príprava do života a zamestnania či VŠ 

 Práca s deťmi 

 Láska k deťom 

 Možnosti zdokonaľovať sa 

 Chcem byť učiteľka v MŠ, príp.  1. stupeň , príp. vychovávateľka 

 Dobré ohlasy na školu, odporúčanie 

 Inde som nechcela ísť 

 Moja vízia do budúcnosti 

 Predmety !!! – HV, prax 

 Najlepšia škola v Lučenci 

 Splnenie sna 

 Rozvoj talentu – hudba, spev, nástroj 

 Kvôli rodičom 

 Chcem sa venovať dobrovoľníctvu 

 Vlastná škôlka, jasle 

 Od náboru ma zaujala 

 Blízkosť bydliska 

 Nevedela som kam, tak som tu 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Napĺňa štúdium na našej škole Vaše očakávania, ak áno, v čom, ak nie, prečo? 
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ÁNO                                                                            NIE 

- niektoré predmety (metodiky)                                 - v rámci učiva veľký skok medzi ZŠ a SŠ  

- hra na hudobný nástroj (niečo úžasné ...)              - I.D rozvrh 9- tou hodinou končíme    

- vo všetkom                                                             - drobné krádeže v  I.D 

- je to v pohode - všetko                                           - nenapĺňa – bez dôvodu          

- akcie  a aktivity                                                       - nemám očakávania 

- dobrí učitelia a ich prístup                                       - časté skúšanie   

- napĺňa ma vo väčšej miere, ako som čakala          - veľa HHV, chcem viac TŠV 

- prístup starších študentov                                      - nemala som očakávania 

- chápaví učitelia a ich prístup                                 - spôsob vzdelávania – zastarané metódy1X  

- plním si sny, milujem PED, PST                                

- spev a nástroj                                                             

- zaujímavé predmety                                                 

- dobrý kolektív 

- je to iné, než na ZŠ 

- cítim sa fajn 

-obedy 

-splnené očakávania 

-náročná škola, no zvládam to s prehľadom 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V ktorej oblasti vidíte svoj najväčší potenciál pre našu školu? 
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Šport, VV, spev, klavír, hudba,   tanec, gitara, flauta,   volejbal, vedomostná oblasť ..., atletika, 

dobrovoľníctvo,   futbal,   folklór, prednes (poézia, próza, divadlo, ...), gymnastika, práca s 

deťmi, organizačné schopnosti 

 

 

  



4. Čo hodnotíte ako pozitívum a čo ako negatívum našej školy? Klady a zápory sa nemusia 

týkať výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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Pozitíva:                                                         Negatíva: 

krúžky                                                             -veľa učenia 

veľa príležitostí                                               - drobné krádeže v triedach 

klavír v triedach                                               -prístup niektorých učiteľov 1X – neudané mená 

vzdelávací proces                                           - internát, som málo s rodičmi 

fajn učitelia a ich prístup                                  -rozvrh – I.D     

super tr. učitelia                                               - vo WC nie je toaletný papier 

školské akcie a súťaže                                    -krátke prestávky na obed 

všetko sa mi páči                                             -nemám rada HHU - klavír 

dobrí ľudia, aj starší spolužiaci                        -nemôžeme chodiť nonstop cez vrátnicu 

prostredie školy                                               -nevyužité EDUPAGE 

wifi                                                                  - každodenné skúšanie 

exkurzie                                                          - trieda  ako miestnosť 

je tu dobre                                                      - každodenné dochádzanie z internátu 

triedny učiteľ                                                   - zatiaľ málo šk. aktivít 1X 

rodinný prístup na škole                                 - v piatok 6 hodín 

kolektív v triede                                              - píšeme veľa poznámok 

priestory školy                                                - veľa od nás očakávajú učitelia  

super škola                                                     - niektorými učiteľmi sme všetci hádzaní do 

jedáleň a chutné obedy                                    jedného vreca 1X 

pozitívne naladená celá škola       

bufet  

nie sú nulté hodiny     

historická budova a pekná škola    

zaujímavé predmety + špecifické predmety    

vybavenosť školy 

  

                                                                       

 

 

 

    


