
Dotazník 
Naše třída – aktuální forma (My Class Inventory, MCIa) 

Milé dě(, 

prosíme vás o vyplnění dotazníku, který ukáže, jak se ve třídě cí?te a jak vaše třída drží pospolu. Díky 
tomu budeme moct společně pracovat na tom, abyste měly ve škole víc kamarádů.  

Není to žádný test, nejsou zde dobré a špatné odpovědi. Napište prostě, jaká je teď vaše třída, vaši 
spolužáci.  

Každou větu dotazníku si pořádně přečtěte. Pokud souhlasíte s ?m, co je tam napsáno, udělejte 
kroužek kolem slova „ANO“; pokud nesouhlasíte, udělejte kroužek kolem slova „NE“.  

Když se spletete nebo si odpověď rozmyslíte a chcete ji změnit, přeškrtněte křížkem odpověď, kterou 
chcete opravit, a zakroužkujte tu, co pla?. 

Nic nepřeskakujte, odpovězte na každou otázku. Vyplňte jméno, třídu a školu. Vaše odpovědi jsou 
důvěrné a nedostanou se k nikomu jinému než vašemu učiteli nebo učitelce. 

Děkujeme vám za upřímnost 

Jméno.............................................................. Třída.......................... 
Škola....................................................... 

1. V naší třídě baví dě( práce ve škole. ANO NE

2. V naší třídě se dě( mezi sebou pořád perou. ANO NE

3. V naší třídě dě( mezi sebou často soutěží, aby se dozvěděly, kdo je nejlepší. ANO NE

4. V naší třídě je učení těžké, máme moc práce. ANO NE

5. V naší třídě je každý mým kamarádem. ANO NE

6. Některé dě( nejsou v naší třídě šťastné. ANO NE

7. Některé dě( v naší třídě jsou lakomé. ANO NE

8. Mnoho dě? z naší třídy si přeje, aby jejich práce byla lepší než práce 
spolužáků.

ANO NE

9. Mnoho dě? z naší třídy dokáže udělat svou školní práci bez cizí pomoci. ANO NE

10. Některé dě( v naší třídě nejsou mými kamarády. ANO NE

11. Dě( z naší třídy mají svou třídu rády. ANO NE

12. Mnoho dě? z naší třídy dělá spolužákům naschvály. ANO NE

13. Některým dětem v naší třídě je nepříjemné, když nemají tak dobré výsledky 
jako druzí žáci.

ANO NE

14. V naší třídě umí pracovat jen bystré dě(. ANO NE

15. Všechny dě( v naší třídě jsou mí důvěrní přátelé. ANO NE



16. Některým dětem se v naší třídě nelíbí. ANO NE

17. Určité dě( z naší třídy vždy chtějí, aby bylo po jejich, aby se jim ostatní dě( 
přizpůsobily.

ANO NE

18. Některé dě( z naší třídy se vždycky snaží udělat svou práci lépe než ostatní. ANO NE

19. Práce ve škole je namáhavá. ANO NE

20. Všechny dě( v naší třídě se mezi sebou dobře snášejí. ANO NE

21. V naší třídě je legrace. ANO NE

22. Dě( z naší třídy se mezi sebou hodně hádají. ANO NE

23. Několik dě? v naší třídě chce být pořád nejlepší. ANO NE

24. Většina dě? v naší třídě ví, jak má dělat svou práci, jak se učit. ANO NE

25. Dě( z naší třídy se mají mezi sebou rády jako přátelé. ANO NE


