VÝSLEDKY DOTAZNÍKA NA ŠKOLÁCH LEVOČSKÉHO REGIÓNU
V procese prípravy územia pre prístup Leader majú nezastupiteľné miesto aj školy
a školské zariadenia. Tu sú názory študentov, učiteľov a riaditeľov škôl na aktuálnu situáciu
v území regiónu Levoča v oblasti školstva. Respondenti odpovedali na otázku. „Čo je podľa
vás potrebné v území v oblasti školstva prednostne riešiť?“

ODPOVEDE žiakov ZŠ a študentov SŠ
1. Jazykové a počítačové kurzy
2. Zriadenie študentskej internetovej
kaviarne/čajovne/čitárne
Výmenné pobyty na školách
3. Sprostredkovanie práce do zahraničia
4. Vytvorenie športovo ‐ regeneračno‐ relaxačnej
zóny (sauna, plaváreň, tenis,...)
5. Exkurzie, náučné a tematické výlety
Estetika a úroveň bývania na internátoch
6. Zvýšenie čistoty v okolí školy

ODPOVEDE učiteľov ZŠ
1. Zvýšenie čistoty v okolí školy
2. Exkurzie, náučné a tematické výlety
3. Vytvorenie športovo – regeneračno – relaxačnej –
regeneračnej zóny
4. Obnova vzhľadu školy – interiér a exteriér
5. Potreba riešiť rómsku otázku
6. Nedostatok kultúrnych a spoločenských podujatí
7. Bezpečnosť na školách
8. Jazykové a počítačové kurzy

ODPOVEDE učiteľov SŠ
1. Exkurzie, náučné a tematické výlety
Výmenné pobyty na školách
2. Vytvorenie športovo – regeneračnej – relaxačnej zóny v území
3. Nedostatok kultúrnych a spoločenských podujatí
4. Zvýšenie čistoty v okolí školy
5. Projektový manažment – ako vypracovať projekt pre získanie dodatočných finančných
prostriedkov pre školu
6. Jazykové a počítačové kurzy
7. Vytváranie pozitívneho obrazu o škole

ODPOVEDE riaditeľov SŠ
1. Technický stav budov
2. Technické vybavenie učební
3. Prístup učiteľov a žiakov k študijnej literatúre (internet, knižnice,
študovňa,...)
Zmysluplné trávenie voľného času študentov (kluby, krúžky,...)
Propagáciu školy na verejnosti s využitím všetkých dostupných
prostriedkov
Uplatňovanie teoretických vedomostí v praxi
4. Spoluprácu školy s inými školami v území, na Slovenku
a v zahraničí
5. Dochádzanie študentov do školy
6. Činnosť študentského parlamentu
7. Prevencia drogových závislostí a civilizačných chorôb na školách

ODPOVEDE riaditeľov ZŠ
1. Uplatňovanie teoretických vedomostí v praxi
2. Technický stav budov
3. Zmysluplné trávenie voľného času študentov (kluby, krúžky,...)
4. Personálne vybavenie škôl a medziľudské vzťahy
5. Vzťah učiteľ – žiak (neformálne stretnutia, spoločné stretnutia s psychológmi, ...)
6. Prístup učiteľov a žiakov k študijnej literatúre (internet, knižnice, študovňa,....)
7. Technické vybavenie učební
8. Propagáciu školy na verejnosti s využitím všetkých dostupných prostriedkov
9. Spoluprácu školy s inými školami v území, na Slovenku a v zahraničí
10. Prevencia drogových závislostí a civilizačných chorôb na školách
11. Činnosť študentského parlamentu
12. Dochádzanie študentov do školy
13. Bývanie študentov

