
Power BI DesktopAko dôležité sú pre Vás uvedené atribúty školy, alebo tiež prečo Vaše dieťa navštevuje práve túto školu?
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prístup učiteľov k
žiakom

kamarátske vzťahy
medzi deťmi

dobrá
komunikácia s

rodičmi

vlastný školský
dvor s pomerne
veľkým ihriskom

vlastná kuchyňa a
jedáleň na škole

vedenie detí v
kresťanskom

duchu

referencie školy a
dosahované

výsledky žiakov

ponuka krúžkov
pre deti priamo na

škole

komplexnosť
ponuky

MŠ+ZŠ+SŠ+ZUŠ

blízkosť školy k
bydlisku

viacerí súrodenci
na jednej škole

stupen 1 2 3 priemer skoly



Power BI DesktopAko hodnotíte kvalitu vzdelávania v jednotlivých oblastiach?
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slovenský jazyk,
čítanie a písanie

na 1. stupni

matematika prírodné vedy
(fyzika, chémia,

biológia,
geografia,

prírodoveda)

spoločenské
vedy (dejepis,

občianska
náuka, finančná

gramotnosť)

cudzie jazyky komunikácia a
tímová

spolupráca

ekológia a
schopnosť žiť v

súlade s
prírodou

kreatívne a
umelecké
zručnosti

šport a zdravý
životný štýl

digitálne
zručnosti a
informatika

príprava na
život (výber

povolania, ale
tiež manželstvo,

rodičovstvo)

manuálne
zručnosti

kritické a
analytické
myslenie

stupen 1 2 3 priemer skoly



Power BI DesktopAko hodnotíte kvalitu výchovných a formačných aktivít v škole?
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vedenie deti v kresťanskom duchu charitatívne aktivity a iné formy
solidarity

angažovanosť a dobrovoľníctvo sociálne a spoločenské zručnosti
(priateľstvo, empatia, tolerancia a

pod.)

osobnostný rozvoj (zvedavosť,
vytrvalosť, odvaha, iniciatívnosť a

pod.)

stupen 1 2 3 priemer skoly



Power BI DesktopAko hodnotíte komunikáciu a spoluprácu školy s rodičmi?
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zadávanie
ospravedlneniek,

podávanie rôznych
žiadostí a vyhlásení

informovanie o
dosahovaných

výsledkoch a správaní
dieťaťa

informovanie o aktivitách
školy

informovanie o
domácich úlohách a o

ostatnej príprave žiakov
na vyučovanie

participácia rodičov na
aktivitách školy

webová stránka školy sociálne médiá školy odhlasovanie z obedov

stupen 1 2 3 priemer skoly



Power BI DesktopAko hodnotíte fungovanie OZ Vincentínum a jeho aktivity pre našu školu?
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transparentnosť použitých
finančných prostriedkov

organizované podujatia v
spolupráci so školou (Vianočný
jarmok, majáles, športový deň,

...)

efektívnosť použitia finančných
prostriedkov

informovanie o aktivitách a
organizovaných podujatiach

mailová komunikácia s rodičmi webová stránka OZ

stupen 1 2 3 priemer skoly



Power BI DesktopAkými spôsobmi a aktivitami by malo OZ Vincentínum podporiť vzdelávacie aktivity v škole?

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

podpora
zážitkového

učenia

podpora
jazykových

pobytov a výuky
cudzích jazykov

vôbec

modernizácia
učebných
pomôcok

rozšírenie aktivít
zameraných na
rozvoj mäkkých

zručností
(kreativita, tímová

spolupráca,
prezentácia a

pod.)

podpora aktivít
zameraných aj na

rozvoj
manuálnych

zručností detí

modernizácia
učební

podpora aktivít
zameraných na

rozvoj digitálnych
zručností detí

lepšia motivácia
učiteľov cez
nefinančné

ohodnotenie,
alebo inou formou

dobudovanie
školského dvora
na viacúčelové

ihrisko (prvky pre
detské hry aj
športovanie)

zavedenie
tematického
blokového

vyučovania vo
vybraných dňoch
školského roka

rozšírenie aktivít
zameraných na

ekológiu a vzťah k
prírode

(vytvorenie
úžitkovej záhrady,
skleníka, a pod.)

stupen 1 2 3 priemer skoly



Power BI DesktopAkými spôsobmi a aktivitami by malo OZ Vincentínum podporiť výchovné aktivity a prostredie v škole?
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besedy s
odborníkmi alebo
prednášky na témy
duševného zdravia,
prevencie násilia,

tolerancie,
spoločenskej etikety

a pod.

zlepšenie
hygienického

vybavenia v triedach
a na WC

organizovanie
spoločných

celoškolských akcií
ako vianočný

jarmok, či majáles (2
akcie ročne)

spoločné sväté
omše, modlitby

prevádzkovanie
študovne v

poobedňajších
hodinách pre žiakov

2.stupňa

organizovanie
charitatívnych

projektov (napr.
nefinančné zbierky,
vystúpenia a pod.)

výmenné pobyty
žiakov s

partnerskými
školami zo

Slovenska, resp. aj
zo zahraničia

organizácia
duchovných obnov

a pútí pre žiakov

vytvorenie a
podpora školských

umeleckých súborov
– spevokol,

ochotnícke divadlo
a pod.

zavedenie dress
code na škole vo
forme slušných

školských uniforiem

stupen 1 2 3 Sum of Value



Power BI DesktopAké aktivity pre rodičov by ste privítali zo strany školy alebo OZ Vincentínum?
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besedy s odborníkmi alebo prednášky na
témy duševného zdravia, prevencie násilia,

tolerancie, spoločenskej etikety a pod

spoločné stretnutia rodičov za účelom
sieťovania a spolupráce – vytvorenie tzv.

Klubu otcov, Klubu mamičiek a pod.

spoločné sväté omše a modlitby organizácia duchovných obnov a pútí aj pre
rodičov

stupen 1 2 3 priemer skoly


