
        

         

 

           
 

Dotazník spokojnosti študentov stredných odborných škôl 
 

Milí študenti, predkladáme Vám dotazník, ktorým chceme zistiť Vaše názory a postoje na 

budúcnosť, zručnosti potrebné na trhu práce, a na Vaše potreby týkajúce sa vzdelávania 

a odbornej prípravy. Výsledky dotazníka budú použité výhradne pre účely medzinárodného 

projektu s názvom: HQVET - „Vysoká úroveň stredného odborného vzdelávania a prípravy - 

Najlepšie Európske metódy na zlepšovanie systému odborného vzdelávania a prípravy“ 

v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA2 – Strategické partnerstvá 

v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.  

 

 

 

 Žena 

 Muž 

 

 

 

………………………………… 

 

 

………………………………… 

 

 Áno   Nie 

 

 

Ak „Áno”, prosím pokračujte ďalej s otázkou č. 5. v opačnom prípade prejdite na otázku č. 6.  

 

  5. Akú úroveň vzdelania chcete dosiahnuť? 

 

 stredoškolské vzdelanie s maturitou  

 vyššie odborné vzdelanie 

 vysokoškolské vzdelanie 

 

  6. Prečo ste vybrali tento odbor či profesiu? (Viac možných odpovedí)  

 

 podľa odporúčania rodičov 

 lebo je to populárna profesia v rodine  

 mám svoj VZOR / IDOL v profesií  

  1.   Uveďte Vaše pohlavie: 

  2.   Uveďte Váš vek: 

  3.   Ktorý odbor či profesiu ste si vybrali? 

  4.   
Plánujete pokračovať v štúdiu po skončení 

strednej školy? 



        

         

 

 páči sa mi to 

 dobre platené povolanie 

 nenašiel/a som nič lepšie  

 kvôli iným – prosím uviesť príklad (priatelia, učitelia,  príbuzní...)   ………...... 

 kvôli nedostatku na trhu práce  

 iné dôvody (prosím uviesť príklad) :…………………………….. 

 

  7. Podľa Vášho názoru, aký je populárny / žiadaný Váš odbor na trhu práce? 

 

 veľmi populárny 

 čiastočne populárny 

 menej populárny 

 nie je vôbec populárny 

 neviem 

  8. Prosím odpovedajte na nasledujúce otázky: “Áno” alebo “Nie”                                         
 

 

Áno Nie 

Máte pocit, že vaše praktické vedomosti sú na zodpovedajúcej úrovni?   

Máte pocit, že  po skončení školy budete mať dostatok praktických zručností?   

Ste spokojní so svojim odborom, čo študujete / alebo so školou?   

Máte určité plány po skončení školy? 

 

  

Plánujete pracovať v tomto odbore v budúcnosti?   

Poznáte niekoho na trhu práce, kto by vám vedel pomôcť pri hľadaní zamestnania?   

Dokážete si predstaviť, že pokračujete ďalej v práci na mieste, kde ste mali odbornú prax  

po ukončení školy? 

 

  

Máte pocit, že je možné získať primeranú úroveň praktických znalostí na aktuálnom 

mieste, kde máte odbornú prax? 

 

  

Máte tam nejakého odborného poradcu /mentora? 

 

  

Vybrali by ste si znovu štúdium na tejto škole?   

Podľa Vášho názoru nájdete prácu vo svojom odbore hneď po skončení školy? 

 

  

Uvažujete o práci v zahraničí po skončení školy? 

 

  

 



        

         

 

  9. Čo si myslíte, ako rýchlo môžete získať prácu po skončení školy? 

 

 za 1-3 mesiace  

 za 4-6 mesiacov 

 za 6-12 mesiacov 

 za viac ako 12 mesiacov 

 

  10.   

Dostali ste nejakú spätnú väzbu, alebo hodnotenie počas odbornej 

prípravy? 

 

  Áno          Nie 

 

Od koho? .................................................................................................................................. 

Boli tie spätné väzby pozitívne alebo negatívne?  (prosím podčiarknuť) 

 

 

  11.   
Prosím ohodnoťte na stupnici od 1 do 5 dôležitosť nižšie uvedených zručností a 

postojov v prípade budúceho zamestnania. (Prosím vyplniť stĺpec 11A) 

 

 (1 = najmenej dôležité …………………...5 = najdôležitejšie) 

 

           11. A)           11.B) 
  Tvorivosť  

  Ochota učiť sa  

  Schopnosť učiť sa  

  Pracovná etika / pracovná 

disciplína 

 

  Povedomie o kvalite  

  Spoľahlivosť  

            Lojalita  

  Schopnosť tímovej práce  

  Samostatnosť  

  Vedenie/Riadenie  

  Flexibilita  

  Pohyblivosť  

  Koncentračné schopnosti  

  Schopnosť riešenia problémov  

  Psychická vytrvalosť  

  Intelektuálne schopnosti  

  Znalosť cudzích jazykov  

  Počítačové zručnosti  

  Profesionálna ambícia  

  Iné 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

      

  11.  B) 
Čo si myslíte, v akej miere budete vlastniť vyššie uvedené zručnosti po ukončení 

odborného vzdelávania? (Ohodnoťte od 1 do 5 v stĺpci 11B) 

 

 (1 = vôbec nie  ………….. 5 = áno, úplne) 

  

 

  



        

         

 

  12.   

Z nižšie uvedených, čo je najdôležitejšie pre získanie zamestnania? Kto / čo Vám 

môže pomôcť najviac? 

Vyberte prosím max. 3 odpovede podľa stupne dôležitosti, a vyznačte dôležitosť od 1 do 3  

(1 = najdôležitejšie … 3 = najmenej dôležitejšie) 

 

 sociálne kontakty 

 rodičia 

 svoje vlastné schopnosti a odborné znalosti 

 prezentovať sám seba pozitívne 

 šťastie 

 informačné zdroje 

 iné, prosím uviesť:……………………… 

 

  13.   

Ako si predstavujete svoju budúcu prácu, čo považujete za dôležité na pracovisku?  

Vyberte prosím max. 5 odpovedí a vyznačte dôležitosť od 1 do 5.  

(1= najdôležitejšie,  5 = najmenej dôležité) 

 

 dobrý plat  

 trvalý pracovný pomer 

 flexibilný pracovný čas 

 blízkosť pracovného miesta 

 profesionálny rast/ kariérny rozvoj 

 uznanie odbornej kvalifikácie 

 dobré pracovné podmienky 

 moderné nástroje 

 možnosť výkonu práce v zahraničí v rámci náplne práce  

 dobrá pracovná atmosféra  

 dobré kolegiálne vzťahy 

 bezstresové prostredie  

 iné ……………………………………… 

 

  14. Aké  zručnosti musíte ešte rozvíjať, aby ste boli úspešný na trhu práce? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  15. Čo by ste potrebovali pre zvyšovanie svojej kvalifikácie? 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  16. Máte ešte nejaké ďalšie pripomienky alebo poznámky? 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Ďakujeme za spoluprácu!   


