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Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník SPAS 

DOTAZNÍK SEBEPOJETÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ  

SPAS – Testovací sešit 

_________________________________________________________________  

Jméno: Datum narození: 

Třída: Datum vyšetření:  

Známky na posledním vysvědčení: český jazyk 

 matematika 

 pracovní výchova 

 výtvarná výchova 

___________________________________________________________________________ 

 

Škála Hrubý skór Sten  Poznámky: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Celkový skór   

 

Tímto dotazníkem se chceme dozvědět, jak se ve škole cítíš a jak ti jde učení. 



 

II 

Každou otázku si pořádně přečti a rozmysli! Žádnou nesmíš vynechat! Když to, co je tam 

napsáno, se na tebe většinou vztahuje a je to pravda, dej do kroužku ANO. Když se to na tebe 

nevztahuje a není to pravda, zakroužkuj NE. Pro jednu odpověď se musím vždycky 

rozhodnout, i když je to rozhodování někdy třeba těžké. V jednom řádku smí být vždy jen 

jedna odpověď. Musíš tedy zakroužkovat v jednom řádku buď ANO, nebo NE. 

Vyplňuj dotazník upřímně, jak si to opravdu myslíš a jak je to pravda!  

1. Naučím se dost lehce a rychle i těžkou látku. ANO NE 

2. Myslím, že matematiku umím velmi dobře. ANO NE 

3. Čtu pořád ještě dost nejistě. Potřeboval bych číst líp. ANO NE 

4. Jsem docela dobrý v pravopise. ANO NE 

5. Ve škole píši dost ošklivě. ANO NE 

6. Sám si myslím, že moje školní práce je dost slabá. ANO NE 

7. Učení mi připadá dost těžké. Jsem rád, když mi někdo pomůže. ANO NE 

8. Při prověrce z matematiky vždycky vypočítám všechny 

příklady. 

ANO NE 

9. Při čtení se často přeříkávám a pletu. Proto nerad čtu nahlas. ANO NE 

10. Jsem spokojený s tím, jak mi jdou diktáty. ANO NE 

11. Mám hezké, úhledné písmo. ANO NE 

12. Mezi dětmi ve třídě bývám často jeden z prvních. ANO NE 

13. Je únavné, když musím nad úkolem moc myslet. ANO NE 

14. Násobilku jsem se naučil lehce, nedělá mi potíže. ANO NE 

15. Se čtením jsem míval potíže. Dost jsem se natrápil, než jsem 

se naučil rychle číst. 

ANO NE 

16. Diktáty nenávidím. ANO NE 

17. Ze psaní jsem vždycky dostával pochvalu a pěkné známky. ANO NE 



 

III 

18. Školní prověrky zvládám celkem lehce.  ANO NE 

19. Často mi dělá potíže vyjádřit se, jak bych chtěl. ANO NE 

20. Nejlepší známky dostávám z matematiky. ANO NE 

21. Druhé děti ve třídě čtou většinou lépe než já. ANO NE 

22. V diktátech mívám hodně chyb. ANO NE 

23. Psát úhledně a krasopisně mě stojí hrozně moc námahy. ANO NE 

24. Škola mi kazí náladu. Jde mi často na nervy. ANO NE 

25. Při prověrkách a zkoušení mi všechno trvá déle než ostatním.  

Potřeboval bych trochu víc času. 

ANO NE 

26. Matematika je můj nejmilejší předmět. Jde mi lehce. ANO NE 

27. Čtení je moje záliba a vášeň. Už jsem přečetl spoustu knížek. ANO NE 

28. Diktáty mívám obvykle napsány správně. Dostávám za ně 

většinou dobré známky. 

ANO NE 

29. Výkresy mívám čisté, hezké. Dostávám za ně pochvalu. ANO NE 

30. Ve škole mi jde všechno lehce, bez potíží. Cítím se tam dobře. ANO NE 

31. Většina dětí ve třídě se učí líp než já. ANO NE 

32. Paní učitelka si myslí, že jsem na matematiku hloupý. ANO NE 

33. Číst jsem se naučil velice brzy, bez potíží. ANO NE 

34. Když máme psát sloh, tak se na to už předem těším. To mě 

docela baví. To mám docela rád. 

ANO NE 

35. Při psaní škrábu jako kocour. ANO NE 

36. Sám si myslím, že moje nadání je docela slabé. ANO NE 

37. Mám rád úkoly, nad kterými se musí myslet. ANO NE 

38. Jsem špatný na matematiku, moc mi nejde. ANO NE 



 

IV 

39. Pořád čtu dost pomalu a to mě otravuje. ANO NE 

40. Kdyby nebyly diktáty a pravopis, byla by škola docela prima. 

Ty dělají ze školy otravu.  

ANO NE 

41. Úkoly jsem musel často přepisovat, jak byly naškrábané. ANO NE 

42. Zkoušení ve škole mě hrozně znervózňuje.  ANO NE 

43. Patřím asi mezi nejbystřejší děti v naší třídě. ANO NE 

44. Násobení a dělení je pro mě hračka. ANO NE 

45. Ze čtení jsem vždycky dostával pochvalu a dobré známky. ANO NE 

46. Na pravopis se špatně soustřeďuji. Nadělám vždycky hodně 

chyb. 

ANO NE 

47. Moje písmo je bezvadné. ANO NE 

48. Ze školy mám někdy strach. Raději bych tam ani nešel. ANO NE 
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Příloha č. 2: Dotazník zaměřený na další studijní a profesní směřování 

1. Máš v úmyslu jít po ukončení základní školy studovat, vyučit se, nebo pracovat? 

a) Studovat střední školu s maturitou 

b) Vyučit se na učebním oboru (výuční list) 

c) Pracovat 

2. Na jaký typ školy plánuješ jít studovat po ukončení základní školy? 

a) Gymnázium 

b) Střední umělecká škola 

c) Střední odborná škola 

d) Lyceum 

e) Střední odborné učiliště 

f) Žádná 

3. Považuješ školu, kterou máš v plánu studovat, za školu, která je podle tebe zárukou 

dobrého profesního uplatnění v budoucnu? 

a) ano 

b) ne 

4. Považuješ tebou zvolenou školu za prestižní? 

a) ano 

b) ne 

5. Uvažuješ do budoucna také o studiu vysoké školy, popř. vyšší odborné školy? 

a) ano 

b) ne 

c) ještě nevím 

6. Do jaké míry škola, kterou plánuješ studovat, odpovídá tvým schopnostem? 

a) je spíše náročnější 

b) odpovídá 

c) je spíše méně náročná 

7. Byly pro tebe tvé známky a školní výsledky limitem či omezením při volbě školy? 

a) ano 

b) ne 



 

VI 

8. Jaký byl nejdůležitější faktor, který ovlivnil volbu střední školy či učiliště, které máš  

v úmyslu studovat? 

a) vliv rodičů 

b) preference, zájmy 

c) studijní výsledky 

d) zájem vykonávat danou profesi 

e) moje schopnosti 

f) prestiž 

g) možnost dobrého uplatnění  

9. Jsi spokojen/a s volbou školy nebo bys volila jinak, pokud by nezáleželo na faktorech, 

jako jsou znalosti, schopnosti, známky, studijní výsledky apod.? 

a) jsem spokojen/a 

b) pokud by to bylo možné, volil/a bych jinak 

10. Jsi 

a) Dívka 

b) Chlapec 

11. Kolik je ti let? 

a) 14 let 

b) 15 let 

c) 16 let 

d) jiný věk 

12. Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání tvých rodičů (prosím zakroužkuj) 

a) matka ZŠ vyučena SŠ VOŠ VŠ 

b) otec ZŠ vyučen  SŠ VOŠ VŠ 
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Příloha č. 3: Graf normálního rozložení sebepojetí školní úspěšnosti 

 

Graf č. 10: Graf normálního rozložení sebepojetí školní úspěšnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 


