Dotazníkové šetření mezi žáky 2. stupně základních škol
a nižších stupňů víceletých gymnázií
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K BESEDĚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANĚ ZDRAVÍ A HYGIENĚ PRÁCE
Své odpovědi označ křížkem (

) do příslušného políčka, nebo vypiš slovy.

č. Otázka
1. Líbila se ti beseda?
2. Bylo to lepší než běžná výuka?
3. Dozvěděl/a ses něco nového?
4. Bylo to pro tebe zajímavé téma?
5. Všemu jsi rozuměl/a?
6. Jsou informace a varování, jak se chránit před nebezpečím pro tebe důležité?
7. Kde budeš hledat pomoc, když si nebudeš jistá/ý nebo si nebudeš vědět rady,
jak se chránit před jakýmkoliv nebezpečím:
(můžeš označit více možností)

a) zeptáš se svého třídního učitele/učitelky?
b) zeptáš se jiného učitele/učitelky nebo ředitele/ředitelky?
c) zeptáš se rodičů, sourozenců, příbuzných?
d) zeptáš se jiného, tobě blízkého dospělého, kterému důvěřuješ?
e) zeptáš se kamarádů?
f)

podíváš se na internet?

g) podíváš se do učebnice?
h) kontaktuješ Policii ČR nebo organizaci zabývající se ochranou dětí před
nebezpečím (Linka důvěry, Linka bezpečí)?
i)

budeš hledat jiný zdroj rady a poučení?

8. Řekneš o dnešní besedě a o všem, co ses dozvěděl/a nového rodičům?
9. Budeš po dnešní besedě dávat větší pozor na sebe i na ostatní?
10. Podíváš se na doporučené webové stránky s tématikou bezpečnosti a ochrany zdraví?
11. Stal se ti ve škole úraz?
12. Chováš se často neopatrně a zbytečně riskuješ?
13. Jsi ve škole v průběhu školního roku seznamován/a s riziky a nebezpečím,
která tobě nebo okolí mohou způsobit úraz či jiné škody?
14. Jsi ve škole seznamován/a i se způsoby, jak se před těmito riziky dobře chránit?
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15. Zúčastnil/a ses někdy soutěže, která se týkala tématu bezpečnosti, ochrany zdraví,
hygieny, a správného chování?
16. Označ téma, kterého se soutěž týkala:
(můžeš označit více možností)

a) bezpečné chování ve škole
b) bezpečné chování při pracovních činnostech a při práci
c) dopravní výchova, chování na silnici, pravidla silničního provozu
d) osobní bezpečí (ochrany před cizími lidmi - venku, doma)
e) osobní hygiena
f)

zdravý životní styl (zdravá, výživa/strava, odpočinek, pohyb)

g) drogy, alkohol, kouření
h) šikana, násilí
i)

ochrana před požárem

j)

ochrana před mimořádnými událostmi (živelní pohromy, průmyslové havárie)

k) jiné téma, jaké:
17. O jakou soutěž šlo?
(můžeš označit více možností)

a) výtvarná
b) fotografická
c) filmová
d) literární nebo literárně-dramatická
e) tvorba sms
f)

jiná, jaká:

18. Máš zájem a určitě se přihlásíš do letošní soutěže s názvem "DEJ NA SEBE
POZOR MAMI, DEJ NA SEBE POZOR TATI!"?
19. Chtěl/a bys, aby podobná beseda jako ta dnešní byla ve škole častěji?
1

Jakou školní známkou bys ohodnotil/a besedu a celou tuto akci?

2

3

4

Statistické údaje:
Chlapec

Dívka

Věk

Základní škola

Za vyplnění dotazníku děkujeme.

Třída ZŠ

Víceleté gymnázium

Třída G

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

5

