STIntro1
V tomto dotazníku nájdeš otázky z nasledovných tém:
O tebe, o tvojej rodine a tvojej domácnosti
O výučbe jazykov na tvojej škole
O tvojom názore na čítanie
O tvojej škole
Prosíme Ťa, aby si si každú otázku pozorne prečítal/-a a čo najlepšie na ňu odpovedal/-a.
Daj si pozor na to, že tento dotazník obsahuje rôzne spôsoby zaznamenávania odpovedí.
V tomto dotazníku nie sú správne alebo nesprávne odpovede. Tvoje odpovede by mali vyjadrovať tvoje vlastné názory a skúsenosti.
Ak niečomu nebudeš rozumieť, alebo si nebudeš istý/-á, ako odpovedať, môžeš sa prihlásiť a požiadať o pomoc učiteľa.
Niektoré otázky sa týkajú čítania.
Všimni si, že tlačidlo „Ďalej“, ktoré sa používa na prechod k ďalšej otázke, je umiestnené v pravom dolnom rohu obrazovky. V niektorých prípadoch budeš musieť rolovať
stránku dole, aby si mal/-a toto tlačidlo dostupné.
Tvoje odpovede vyhodnotíme spolu s odpoveďami tvojich vrstovníkov. Vo výsledných súčtoch a priemeroch nebude možné určiť odpovede, ktoré si uviedol/-la ty.
Všetky tvoje odpovede považujeme za dôverné.

ST001

V ktorom si ročníku?
(Odpoveď na otázku vyber z rozbaľovacieho zoznamu.)

Ročník

ST001Q01TA01

Vyber...

ST002

Ktorý typ školy navštevuješ?
(Vyber jednu možnosť.)

základná škola

špeciálna základná škola

gymnázium s osemročným štúdiom (osemročné gymnázium)

gymnázium

stredná odborná škola (maturitný odbor alebo trieda)

stredná odborná škola (nematuritný odbor alebo trieda)

ST002Q01TA01

ST002Q01TA02

ST002Q01TA03

ST002Q01TA04

ST002Q01TA05

ST002Q01TA06

ST003

Kedy si sa narodil/-a?
(Mesiac a rok vyber z jednotlivých rozbaľovacích zoznamov.)

mesiac

rok

ST003Q02TA01

Vyber...
ST003Q03TA01

Vyber...

ST003E01

Consistency check rule
Rule:

IF (^ST003Q02TA01 = null OR ^ST003Q03TA01 = null)

Message:

Prosím uveď mesiac a rok narodenia.

ST004

Si dievča alebo chlapec?
(Vyber jednu možnosť.)

dievča

chlapec

ST004Q01TA01

ST004Q01TA02

ST005

Aké najvyššie z uvedených vzdelaní dosiahla tvoja mama?
Ak nemáš istotu, ktorú možnosť máš označiť, požiadaj o pomoc učiteľa.

(Vyber jednu možnosť.)

Stredná škola s maturitou.

Stredná škola bez maturity.

2. stupeň základnej školy.

1. stupeň základnej školy.

Neukončila ani 1. stupeň základnej školy.

ST005Q01TA01

ST005Q01TA02

ST005Q01TA03

ST005Q01TA04

ST005Q01TA05

ST006

Ukončila tvoja mama niektoré z nasledujúcich vzdelaní?
Ak nemáš istotu, ktorú možnosť máš označiť, požiadaj o pomoc učiteľa.

(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

doktorandské štúdium (PhD.)

úplné vysokoškolské štúdium

bakalárske štúdium

vyššie odborné vzdelanie (diplomovaný špecialista)

pomaturitné kvalifikačné štúdium (maturitná skúška)

Áno

Nie

ST006C01HA01

ST006C01HA02

ST006C02HA01

ST006C02HA02

ST006C03HA01

ST006C03HA02

ST006C04HA01

ST006C04HA02

ST006C05HA01

ST006C05HA02

ST007

Aké najvyššie z uvedených vzdelaní dosiahol tvoj otec?
Ak nemáš istotu, ktorú možnosť máš označiť, požiadaj o pomoc učiteľa.

(Vyber jednu možnosť.)

Stredná škola s maturitou.

Stredná škola bez maturity.

2. stupeň základnej školy.

1. stupeň základnej školy.

Neukončil ani 1. stupeň základnej školy.

ST007Q01TA01

ST007Q01TA02

ST007Q01TA03

ST007Q01TA04

ST007Q01TA05

ST008

Ukončil tvoj otec niektoré z nasledujúcich vzdelaní?

Ak nemáš istotu, ktorú možnosť máš označiť, požiadaj o pomoc učiteľa.

(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

doktorandské štúdium (PhD.)

úplné vysokoškolské štúdium

bakalárske štúdium

vyššie odborné vzdelanie (diplomovaný špecialista)

pomaturitné štúdium (maturitná skúška)

Áno

Nie

ST008C01HA01

ST008C01HA02

ST008C02HA01

ST008C02HA02

ST008C03HA01

ST008C03HA02

ST008C04HA01

ST008C04HA02

ST008C05HA01

ST008C05HA02

ST011

Máš doma...
(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

písací stôl na štúdium?

svoju vlastnú izbu?

tiché miesto na štúdium?

počítač, ktorý môžeš používať pri príprave do školy?

vzdelávací softvér?

prístup na internet?

klasickú literatúru (napr. Kukučína)?

poéziu (knihy básní)?

umelecké diela (napr. obrazy)?

knihy, ktoré môžeš využiť pri príprave na vyučovanie (napr. encyklopédiu)?

technické príručky (napr. návody na použitie)?

slovník?

knihy o umení, hudbe alebo dizajne?

videokameru?

digitálny fotoaparát (nie ako súčasť mobilu, ale samostatný)?

Áno

Nie

ST011C01TA01

ST011C01TA02

ST011C02TA01

ST011C02TA02

ST011C03TA01

ST011C03TA02

ST011C04TA01

ST011C04TA02

ST011C05TA01

ST011C05TA02

ST011C06TA01

ST011C06TA02

ST011C07TA01

ST011C07TA02

ST011C08TA01

ST011C08TA02

ST011C09TA01

ST011C09TA02

ST011C10TA01

ST011C10TA02

ST011C11TA01

ST011C11TA02

ST011C12TA01

ST011C12TA02

ST011C16NA01

ST011C16NA02

ST011C17TA01

ST011C17TA02

ST011C18TA01

ST011C18TA02

ST012

Koľko z nasledujúcich vecí máte u vás doma?
(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

televízory

autá

kúpeľne

mobilné telefóny s prístupom na internet (napr. smartfóny)

počítače (stolný počítač, prenosný počítač - notebook, laptop)

tablety (napr. iPad®, BlackBerry® , PlayBook™)

čítačky kníh (napr. Kindle™, Kobo, Bookeen)

hudobné nástroje (napr. gitara, klavír)

0

1 kus

2 kusy

3 alebo viac kusov

ST012Q01TA01

ST012Q01TA02

ST012Q01TA03

ST012Q01TA04

ST012Q02TA01

ST012Q02TA02

ST012Q02TA03

ST012Q02TA04

ST012Q03TA01

ST012Q03TA02

ST012Q03TA03

ST012Q03TA04

ST012Q05NA01

ST012Q05NA02

ST012Q05NA03

ST012Q05NA04

ST012Q06NA01

ST012Q06NA02

ST012Q06NA03

ST012Q06NA04

ST012Q07NA01

ST012Q07NA02

ST012Q07NA03

ST012Q07NA04

ST012Q08NA01

ST012Q08NA02

ST012Q08NA03

ST012Q08NA04

ST012Q09NA01

ST012Q09NA02

ST012Q09NA03

ST012Q09NA04

ST013

Koľko kníh máte doma?
Na metrovú policu sa zvyčajne zmestí asi 40 kníh. Nepočítaj noviny, časopisy, ani vlastné školské učebnice.

(Vyber jednu možnosť.)

0-10 kníh

11-25 kníh

26-100 kníh

101-200 kníh

201-500 kníh

viac ako 500 kníh

ST013Q01TA01

ST013Q01TA02

ST013Q01TA03

ST013Q01TA04

ST013Q01TA05

ST013Q01TA06

ST014

Nasledujúce dve otázky sa týkajú zamestnania tvojej mamy:
(V prípade, že teraz nepracuje, uveď jej posledné hlavné zamestnanie.)

Aké je hlavné zamestnanie tvojej mamy?
(Napríklad: učiteľka v škole, pomocníčka v kuchyni, obchodná manažérka)
Napíš názov zamestnania:
Čo robí tvoja mama vo svojom hlavnom zamestnaní?
(Napríklad: učí stredoškolákov, pomáha v reštaurácii kuchárovi pripravovať jedlá, vedie tím predajcov)
Napíš vetu, ktorá opisuje prácu, ktorú tvoja mama robí alebo robila v tomto zamestnaní.

ST014Q01TA01

ST014Q02TA01

ST015

Nasledujúce dve otázky sa týkajú zamestnania tvojho otca:
(V prípade, že teraz nepracuje, uveď jeho posledné hlavné zamestnanie.)

Aké je hlavné zamestnanie tvojho otca?
(Napríklad: učiteľ v škole, pomocník v kuchyni, obchodný manažér)
Napíš názov zamestnania:
Čo robí tvoj otec vo svojom hlavnom zamestnaní?
(Napríklad: učí stredoškolákov, pomáha v reštaurácii kuchárovi pripravovať jedlá, vedie tím predajcov)
Napíš vetu, ktorá opisuje prácu, ktorú tvoj otec robí alebo robil v tomto zamestnaní.

ST015Q01TA01

ST015Q02TA01

ST019

V ktorej krajine si sa narodil/-a ty a tvoji rodičia?
(Vyber jednu možnosť v každom stĺpci.)
Ty
na Slovensku

v Maďarsku

v Českej republike

v inej krajine

Mama

Otec

ST019AC01T01 ST019BC01T01 ST019CC01T01

ST019AC01T02 ST019BC01T02 ST019CC01T02

ST019AC01T03 ST019BC01T03 ST019CC01T03

ST019AC01T04 ST019BC01T04 ST019CC01T04

ST150R01

Branching rule
Rule:

IF (^ST019AC01T01 = 1) THEN GOTO ^ST022 ELSE GOTO ^ST021

ST021

Koľko rokov si mal/-a, keď si prišiel/-la na Slovensko?
(Odpoveď na otázku vyber z rozbaľovacieho zoznamu. Keď si mal/-a menej ako 12 mesiacov, vyber „0 – 12 mesiacov“.)

ST021Q01TA01

Vyber...

ST022

Aký jazyk väčšinou používate doma?
(Vyber jednu možnosť.)

slovenský jazyk

maďarský jazyk

rómsky jazyk

Iný jazyk

ST022C01TA01

ST022C01TA02

ST022C01TA03

ST022C01TA04

ST125

Koľko si mal/-a rokov, keď si začal/-a chodiť do materskej školy?
(Odpoveď na otázku vyber z rozbaľovacieho zoznamu.)

Vek (v rokoch):

ST125Q01NA01

Vyber...

ST126

Koľko si mal/-a rokov, keď si začal/-a chodiť do základnej školy?
(Odpoveď na otázku vyber z rozbaľovacieho zoznamu.)

Vek (v rokoch):

ST126Q01TA01

Vyber...

ST097

Ako často sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry stávajú nasledujúce situácie?
(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

Žiaci nepočúvajú, čo učiteľ hovorí.

Je tu hluk a neporiadok.

Učiteľ musí dlho čakať, kým sa žiaci utíšia.

Žiaci nemôžu nerušene pracovať.

Žiakom trvá dlho, kým začnú po začatí hodiny pracovať.

Na všetkých hodinách

Na väčšine hodín

Na niektorých
hodinách

Nikdy alebo takmer
nikdy

ST097Q01TA01

ST097Q01TA02

ST097Q01TA03

ST097Q01TA04

ST097Q02TA01

ST097Q02TA02

ST097Q02TA03

ST097Q02TA04

ST097Q03TA01

ST097Q03TA02

ST097Q03TA03

ST097Q03TA04

ST097Q04TA01

ST097Q04TA02

ST097Q04TA03

ST097Q04TA04

ST097Q05TA01

ST097Q05TA02

ST097Q05TA03

ST097Q05TA04

ST100

Ako často sa na hodinách slovenského jazyka a literatúry stávajú nasledujúce situácie?
(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

Učiteľ prejavuje záujem o to, ako sa učí každý žiak.

Učiteľ poskytuje pomoc navyše vždy, keď ju žiaci potrebujú.

Učiteľ pomáha žiakom pri učení.

Učiteľ pokračuje vo vysvetľovaní učiva dovtedy, kým žiaci pochopia
preberané učivo.

Na všetkých
hodinách

Na väčšine hodín

Na niektorých
hodinách

Nikdy alebo takmer
nikdy

ST100Q01TA01

ST100Q01TA02

ST100Q01TA03

ST100Q01TA04

ST100Q02TA01

ST100Q02TA02

ST100Q02TA03

ST100Q02TA04

ST100Q03TA01

ST100Q03TA02

ST100Q03TA03

ST100Q03TA04

ST100Q04TA01

ST100Q04TA02

ST100Q04TA03

ST100Q04TA04

ST160

Do akej miery súhlasíš alebo nesúhlasíš s nasledujúcimi tvrdeniami?
(Vezmi do úvahy rôzne druhy materiálov na čítanie, ako knihy, časopisy, noviny, webové stránky, blogy, e-maily...)

(Vyber jednu možnosť v každom riadku.)

Čítam, len keď musím.

Čítanie je jedna z mojich obľúbených činností.

Rád/Rada sa rozprávam o knihách s inými ľuďmi.

Podľa mňa je čítanie mrhaním času.

Čítam iba preto, aby som našiel/našla informácie, ktoré potrebujem.

Rozhodne nesúhlasím

Nesúhlasím

Súhlasím

Rozhodne súhlasím

ST160Q01IA01

ST160Q01IA02

ST160Q01IA03

ST160Q01IA04

ST160Q02IA01

ST160Q02IA02

ST160Q02IA03

ST160Q02IA04

ST160Q03IA01

ST160Q03IA02

ST160Q03IA03

ST160Q03IA04

ST160Q04IA01

ST160Q04IA02

ST160Q04IA03

ST160Q04IA04

ST160Q05IA01

ST160Q05IA02

ST160Q05IA03

ST160Q05IA04

ST175

Približne koľko času zvyčajne tráviš čítaním pre potešenie?
(Vezmi do úvahy rôzne druhy materiálov na čítanie, ako knihy, časopisy, noviny, webové stránky, blogy, e-maily...)

(Vyber jednu možnosť.)

Vôbec nečítam pre potešenie.

Denne 30 minút alebo menej.

Denne viac ako 30 minút a menej ako 60 minút.

Denne 1 až 2 hodiny.

Denne viac ako 2 hodiny.

ST175Q01IA01

ST175Q01IA02

ST175Q01IA03

ST175Q01IA04

ST175Q01IA05

STEnd01
Ďakujeme Ti za spoluprácu pri vypĺňaní tohto dotazníka.

