Přílohy
Příloha č. 1 - Dotazník
Milé žákyně, milí žáci,
dovoluji si Vás oslovit a požádat o laskavé vyplnění dotazníku. Tento dotazník
je zcela anonymní. Veškeré údaje, které vyplníte, budou použity pouze pro účely
diplomové práce s názvem: „Záškoláctví a odmítání školní docházky u žáků
na SŠ.“
Předem děkuji za kompletní vyplnění tohoto dotazníku.
Bc. Viola Janečková
Pedagogická fakulta UK, Praha
DOTAZNÍK
Instrukce k vyplnění dotazníku
Odpovídající údaj označte křížkem, případně doplňte.
Označte vždy pouze jednu odpověď!
1. Ročník
□ 1. ročník

□ 4. ročník

□ chlapec

□ dívka

2. Pohlaví
3. Věk
.................... let
4. Jaký je váš průměrný studijní prospěch?
□ do 1,5

□ od 1,6 do 2,5

□ od 2,6 do 3,5

□ od 3,6 a více

5. Proč chodíte do školy?
□ nevím, nepřemýšlím o tom

□ je to moje povinnost

□ chci se dobře uplatnit v životě

□ chtějí to rodiče

□ vzdělání je pro mne důležité

□ jiný důvod

6. Zvolil byste znovu tuto školu ke svému studiu?
□ ano

□ ne

□ nevím

7. Když se dozvíte, že byl váš spolužák za školou, jak reagujete?
□ je mi to jedno
□ příště to také zkusím
□ jsem vnitřně naštvaný, že se „ulejvá“ a já musím být ve škole
□ řeknu to na něj
8. Důvěřujete svému třídnímu učiteli (svěřil byste se mu s osobním problémem…)?
□ ano

□ ne

□ nevím

9. Dopustil/a jste se někdy osobně záškoláctví?
□ ano

□ ne

(Pokud jste odpověděl/a ne, přeskočte na otázku číslo 22)
10. Dopustil/a jste se záškoláctví na této škole?
□ ano

□ ne

11. Jak často jste byl/a v tomto školním roce za školou?
□ ani jednou

□ 6x–10x za školní rok

□ 1x za školní rok

□11x–20x za školní rok

□ 2x–5x za školní rok

□ více než 20x za školní rok

12. Jak jste nejčastěji omluvil/a svoje záškoláctví?
□ neomluvil/a jsem ho

□ omluvili mi ho rodiče

□ zfalšoval/a jsem si omluvenky

□ jiné

13. Do jaké skupiny byste se zařadil?
□ chodím za školu a rodiče to nevědí
□ chodím za školu a rodiče to vědí
□ chodím za školu a rodiče už to někdy zjistili
14. Zjistil/a někdy váš/vaše třídní učitel/ka, že jste byl/a za školou?
□ ano

□ ne

□ nevím

15. Měl/a jste někdy kázeňské problémy se záškoláctvím?
□ ano

□ ne

16. Zjistili někdy rodiče, že jste byl/a za školou?
□ ano

□ ne

□ nevím

(Pokud jste odpověděl/a ne nebo nevím, přeskočte na otázku č. 20)
17. Omluvili vám rodiče nepřítomnost ve škole, abyste neměl/a neomluvené hodiny?

□ ano

□ ne

18. Co říkají rodiče na to, že chodíte za školu?
□ je jim to jedno

□ domlouvají mi

□ trestají mě

19. Jaké byly nejčastější důvody vašeho záškoláctví?
(zaškrtněte pouze jednu možnost)
□ nezajímavá výuka

□ vybral/a jsem si špatný obor/školu

□ vyhnutí se testu/zkoušení

□ nevypracování úkolu

□ strach z učitele

□ strach ze šikany

□ parta

□ přítel/přítelkyně

□ konflikt se spolužáky

□ zdravotní důvody

□ nedostatek financí

□ finanční příležitost (brigáda)

□ rodinné problémy

□ jiné

20. Jak nejčastěji trávíte čas za školou? (zaškrtněte pouze jednu možnost)
□ u TV, PC

□ v restauraci/hospodě

□ užíváním drog

□ válím se doma

□ s kamarády/partnerem

□ pohybuji se městem

□ sport

□ jinak

21. Když se váš/vaše třídní učitel/ka dozví, že byl někdo z vaší třídy za školou,
jak reaguje?
□ nezjistil/a, že chodí za školu
□ je jí/mu to jedno
□ domlouvá mu bez kázeňského postihu
□ udělí kázeňský postih
□ domlouvá mu a následně volí kázeňský postih
□ jedná s rodiči
□ jedná s rodiči a následně volí kázeňský postih
22. Podporují tě rodiče ve studiu – záleží jim na tvém studiu?
□ ano

□ ne

23. Spáchal/a jsi někdy trestný čin nebo přestupek proti zákonu?
□ ano

□ ne

Děkuji za vyplnění dotazníku.
V Karlových Varech dne …………2016

