INSTRUKCE K ZADÁNÍ DOTAZNÍKŮ
Evaluace představuje nezbytnou součást programu Všech pět pohromadě. Podstatnou částí
evaluace je pečlivě sestavený dotazník, který je zadáván žákům. Zde Vás provedeme postupem,
jak tento dotazník správně zadat Vašim žákům, společně se scénářem, jak jej uvést ve třídě.

CO BUDETE POTŘEBOVAT
☐ Informované souhlasy rodičů
☐ hodinky na měření času
☐ Protokol o sběru dat
☐ Dotazníky V5P
☐ kód školy, který vám byl přidělen výzkumným týmem
☐ Instrukce k zadání dotazníků

PŘED ZADÁNÍM DOTAZNÍKŮ
☐ Získejte všechny Informované souhlasy rodičů a označte do Protokolu o sběru dat, zda
souhlas dostali či nikoliv.
☐ Zkontrolujte, zda máte pro všechny žáky dostatek dotazníků a zda mají správný počet
stránek.
ŘEKNĚTE SVÝM ŽÁKŮM, JAK BUDOU DOTAZNÍKY VYPLŇOVAT:

„Tuto hodinu začneme poněkud netradičně. Rozdáme si dotazník, který budete během hodiny
samostatně vyplňovat. Víte, co to je dotazník?“
Žáci dávají příklady dotazníku nebo mlčí. Učitel fixuje a pochválí správné odpovědi. U špatných
odpovědí komentuje povzbudivým tónem “Ne tak docela” nebo “To je zajímavá odpověď,
napadá tě ještě něco jiného?” atp.
Poté učitel vysvětlí: “Dotazník je, když Vám někdo klade otázky typu ‘Jak se máš?’ nebo ‘Jaká
je tvoje oblíbená barva?’, ale místo toho, aby vám je řekl slovně, zapíše je na papír a požádá
vás, abyste zaškrtli své odpovědi“
„Stejně tak jako, když se Vás někdo zeptá ‘jak se máte’, neexistuje správná nebo špatná
odpověď. Nejlepší možnou odpovědí je označit, jak to teď opravdu máte. Není to tedy test a
nedostanete z toho známku, ale je důležité, abyste odpověděli poctivě.“
V případě, že jste s žáky už dotazník vyplňovali dříve, zeptejte se všech přítomných žáků, zda
vědí, co to dotazník je a pamatují si, jak ho vyplnit. Poté, co žáci odpoví, zopakujte hlavní body
pro vyplnění dotazníku: a) je to soubor otázek, b) v otázkách se ptáme na vaše názory,
c) nebudete známkováni, ale je důležité, abyste odpověděli poctivě.
Žákům můžete sdělit, že pokud dotazník vyplní, mají možnost na konci každého školního roku
vyhrát tablet. Všechny vyplněné dotazníky budou slosovány o 5 tabletů ročně. Šetření se
účastní zhruba 1500 žáků.
☐ Zkontrolujte, zda žáci porozuměli pokynům v dotazníku.

☐ Sdělte žákům přidělený kód školy a jejich číslo z třídního výkazu, které použijí v kolonce
“Čtyřmístné ID”.

BĚHEM VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU
☐ Hlídejte, jak žáci pracují. Pomáhejte žákům s postupy při vyplnění dotazníku.

•

Pokud žák potřebuje pomoc s odpovědí, vyslechněte ho a zopakujte pokyny uvedené
v dotazníku, ale nenavrhujte žádné odpovědi ani nevysvětlujte význam položek.

☐ Průběžně zapisujte do Protokolu o sběru dat čas odevzdání dotazníku.
☐ Po odevzdání dotazníku zkontrolujte, zda žáci uvedli správné ID a odpovědi na všechny
položky (pokud ne, dejte jim ještě čas na doplnění).

PO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ
☐ Ujistěte se, že v Protokolu o sběru dat jsou uvedeny všechny informace.
☐ Vložte Informované souhlasy rodičů, Dotazníky V5P společně s Protokolem o sběru dat do
přiložené obálky a zamkněte je na bezpečném místě v sekretariátu školy.
☐ Kontaktujte pracovníka NUDZ, aby zajistil jejich vyzvednutí.

PAMATUJTE:
•

Před zadáním dotazníků si pečlivě prostudujte Instrukce pro zadávání dotazníků a
následujte každý uvedený krok.

•

Pokud to není nutné, neodchylujte se od pokynů a postupu.

•

Pokyny a postup musí plynout přirozeně (slova můžete mírně pozměnit, aby všichni
žáci pochopili správný význam, ale nepřeskakujte kroky).

