
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 

 Práca s deťmi 

 Láska k deťom 

 Možnosti zdokonaľovať sa 

 Chcem byť učiteľka (1. stupeň), príp. vychovávateľka 

 Dobré ohlasy na školu, odporúčanie 

 Inde som nechcela ísť 

 Má blízko k mojim koníčkom 

 Predmety !!! – HV, VV, TŠV 

 Najlepšia škola v Lučenci 

 Splnenie sna 

 Rozvoj talentu – hudba, VV 

 Kvôli mame 
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 Práca s deťmi, ľuďmi 

 Psychológia, predmety typu BSZ 

 Nie sú tu problémové predmety – CHE, FYZ 

 Zaujímavá škola 

 Uplatnenie sa v odbore 

 Ísť na VŠ (ďalej pokračovať ...) 

 Neprijali ma na učiteľstvo 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

- hra na hudobný nástroj (niečo úžasné ...)                  medzi ZŠ a SŠ  

- vo všetkom                                                               - niektoré zbytočné predmety 

- je to v pohode - všetko                                             - malá trieda (I. C)          

- akcie                                                                         - viac praxe chcem 

- dobrí učitelia (omladený UZ)                                    - OK, ale chcem viac VV 

- 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  

- plním si sny, milujem PED, PST 

- spev a nástroj 

- zaujímavé predmety 

- dobrý kolektív 

- je to iné, než na ZŠ 

- cítim sa fajn 
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ÁNO                                                                            NIE 

- baví ma škola                                                            - ťažké štúdium  

- prístup učiteľov k žiakom                                          - nároční pedagógovia 

- predmety SPP, PED, PSY                                        - MAT 

- kolektív, predmety, vyučujúci                                    - Imatrikulácia - informácie                  

- vyššia úroveň vzdelávania, než na ZŠ   

- rád – rada chodím do školy 

- prostredie                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. V ktorej oblasti vidíte svoj najväčší potenciál pre našu školu? 
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Šport, VV, spev, klavír, hudba, prax, tanec, psychológia, angličtina, floorbal, volejbal, 

vedomostná oblasť ..., SJL, MAT, škoda, že nemáme CHE, atletika, dobrovoľníctvo, 

basketbal, futbal, streľba, folklór, prednes (poézia, próza, divadlo, ...) 
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Gitara, štúdium, recitácia, šport, spev, jazyk, futbal, ANJ 

 

 

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                                                chodenie cez balkón (v zime) 

klavír v triedach                                               povinné kurzy 

posilňovňa                                                        málo praxe 

fajn učitelia a ich prístup                                  nemáme CHE     

dobrý RŠ, riaditeľské voľno                             málo chlapcov na škole 

školské akcie a súťaže                                    bludisko 

všetko sa mi páči                                             8 vyučovacích hodín v pondelok 

dobrí ľudia, aj starší spolužiaci                        nemôžeme chodiť nonstop cez vrátnicu 

prostredie školy                                               chaos počas rekonštrukcie 

wifi                                                                   malá telocvičňa  

exkurzie                                                           malá trieda 

je tu dobre                                                       zima v škole 

triedny učiteľ                                                    nemáme dataprojektor 

rodinný prístup na škole                                  bodovací systém 

kolektív v triede                                               píšeme veľa poznámok 

priestory školy                                                 veľa od nás očakávajú učitelia  

interaktívna tabuľa + dataprojektor                 dlhé rady na obed 

jedáleň a chutné obedy                                    

pozitívne naladená celá škola       

nie je GHE, FYZ  

kresliareň     

historická budova a pekná škola    

zaujímavé predmety    

možnosť zamestnania po škole 

odborné predmety 

skrátené hodiny pred prázdninami a sviatkami 
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Pozitíva:                                                  Negatíva: 

Škola žije aktivitami – žiadna nuda          premiestňovanie sa na vyučovanie cez dvor 

Obedy                                                       veľa učenia, ale čakala som to                                    

Pekné priestory školy            zlý výklad 

Dobrí učitelia aj spolužiaci                        zima v triede 

Kolektív - super                                         veľká škola, som v nej stratená 

Prístup starších spolužiakov                     vzdialenosť školy od stanice 

Starší spolužiaci sa správajú milo             predmety sú ťažké 

krúžky                                                        stará budova 

zaujímavé odborné predmety                   Vzhľad školy (exteriéru)   

Nemôžem si ísť zafajčiť   


