Dotazníky
Označ, prosím, odpoveď na každú otázku značkou ”x” v zodpovedajúcom štvorčeku.
1.

Si chlapec alebo dievča?

 chlapec
 dievča
2.

Do ktorej triedy/ročníka chodíš/?

 základná škola (6.-7. trieda)
 základná škola (8.-9. trieda)
 stredná škola (1.-2. ročník)
 stredná škola (3.-4. ročník)
3.

Koľko máš rokov?

 12 rokov
 13 rokov
 14 rokov
 15 rokov
 16 rokov
 17 rokov
 18 rokov alebo viac
4.

Ktoré drogy sa spomínajú v školskom poriadku?
spomína sa
a Tabak.............................................................
b Alkohol..........................................................
c Lieky..............................................................
d Nezákonné drogy..........................................

5.

nespomína sa






neviem






Súhlasíš s pravidlami školského poriadku ohľadne užívania drog (tabaku, alkoholu, liekov,
nezákonných drog)?

 Nie
 Čiastočne
 Áno
6.

Mali ste v tomto školskom roku nejaké prednášky alebo aktivity na škole, ktoré sa týkali
alkoholu, drog alebo tabaku (ADT)?

 Nie
 1 prednášku
 2-5 prednášok
 6-10 prednášok
 viac ako 10 prednášok
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7.

Myslíš si, že ste v tomto školskom roku mali príliš veľa, alebo príliš málo prednášok/aktivít
o ADT?

 Nemali sme nijakú
 Príliš málo
 Vcelku dosť
 Príliš veľa
8.

Myslíš si, že prednášky/aktivity o ADT boli dobré, alebo zlé?

 Nemali sme nijakú
 Boli dobré
 Ani dobré, ani zlé
 Boli zlé
9.

Myslíš si, že vo vašej škole je dostatok voľnosti na to, aby sa dalo diskutovať na tému drog
(dovolených aj nezákonných)?

 Nie
 Áno
10.

Do akej miery sa cítiš byť preťažený/preťažená svojimi povinnosťami v škole?

 Vôbec nijako
 Tak trochu
 Do určitej miery
 Dosť veľa
11.

Stáva sa, že sa uleješ z vyučovania/zablicuješ si?

 Nikdy
 Áno, ale menej ako raz mesačne
 Áno, kdesi medzi raz mesačne a raz týždenne
 Áno, niekoľko ráz do týždňa
12.

Cítiš sa byť zodpovedný/zodpovedná za......
Áno
a dobrú atmosféru v škole................................................
b to, aby bol každý v škole rešpektovaný........................
c to, aby sa problémy spolužiakov riešili.........................
d dobrú atmosféru vo svojej triede..................................
e dodržiavanie prijatých pravidiel....................................
f to, aby v škole bolo čisto..............................................
g to, aby tvoja škola mala dobré meno.............................

Nie
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13.

Dolu je uvedených viacero výrokov o tvojej škole.
Súhlasíš, alebo nesúhlasíš s týmito výrokmi?

Označ len jeden štvorček v každom riadku a vyber si odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje tvoj názor.

Súhlasím Nesúhlasím
a V škole sa dobre cítim......................................................................

b Chcel/a by som prestúpiť na inú školu............................................
c Dobre vychádzam s učiteľmi............................................................
d V mojej škole je dobrá atmosféra....................................................
e V škole je dosť miesta na stretávanie, hru a rozhovor s priateľmi...
f Učitelia sa dostatočne nerozprávajú so študentmi...........................
g Cítim sa v škole bezpečne................................................................
h Páči sa mi v triede............................................................................
i Páči sa mi okolie školy a školský dvor............................................
j Moji rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, sa zaujímajú o školu...............
k Moji rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, sú spokojní s mojou školou....
l Moji učitelia mi veria.......................................................................
m Ľudia v škole ma počúvajú.............................................................
n V mojej škole ma berú vážne...........................................................
o V mojej škole môžem vyjadriť svoj názor.......................................
p Viem, čo učitelia odo mňa očakávajú..............................................
q Väčšina školskej práce je zaujímavá................................................
r Dobre vychádzam so svojimi spolužiakmi.......................................
s V tejto škole sa so študentmi narába príliš prísne.............................
t Pravidlá v tejto škole sú férové........................................................
u Cítim, že patrím k tejto škole...........................................................
v Povzbudzujú ma, aby som v triede vyjadril svoj názor...................
w Študenti sa v našej škole podieľajú na utváraní jej pravidiel..........
x Rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, čakajú odo mňa v škole priveľa.....
y Moji učitelia čakajú odo mňa v škole priveľa..................................
z Ostatní študenti ma berú takého, aký/aká som..................................
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14. Označ, či si vôbec niekedy užil ktorúkoľvek z nasledujúcich látok
Nikdy

a Cigarety/tabak.....................................
b Pivo......................................................
c Víno.....................................................
d Liehovinu............................................
e Iné druhy alkoholu (ako miešané........
nápoje, „alcopops“, jablčné víno)
f Marihuanu alebo hašiš.........................
(kanabis, „trávu“)
g Inhaláty (na fetovanie, ako toluén)......
h Lieky na ukľudnenie alebo utlmenie...
(bez receptu od lekára)
i Extázu..................................................
j Iné nezákonné drogy...........................
(amfetamíny, LSD, kokaín, heroín)

Áno, ale nie Áno, skoro
Áno, skoro Áno, skoro
minulý rok každý mesiac každý týždeň každý deň

























































15. Myslíš si, že niekedy vyskúšaš niektorú z týchto látok?
Nie, nikdy Asi vyskúšam Vyskúšal/a som
a Cigarety/tabak.........................................................


b Pivo.........................................................................
c Víno........................................................................
d Liehovinu...............................................................
e Iné druhy alkoholu (ako miešané............................
nápoje, „alcopops“, jablčné víno)
f Marihuanu alebo hašiš.............................................
(kanabis, „trávu“)
g Inhaláty (na fetovanie, ako toluén).........................
h Lieky na ukľudnenie alebo utlmenie......................
(bez receptu od lekára
i Extázu......................................................................
j Iné nezákonné drogy...............................................
(amfetamíny, LSD, kokaín, heroín)
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16. Ako výstižne tieto výroky opisujú svoj život v rodine?

a
b
c
d
e

Dosť
Perfektne dobre
Často sa rozprávam s mojimi rodičmi/tými, čo sa...........

o mňa starajú, o veciach, ktoré ma zaujímajú
Moji rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, obvykle vedia.........

kde som a čo robím vo svojom voľnom čase
Moji rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, poznajú väčšinu......

priateľov, s ktorými som vo svojom voľnom čase
Moji rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, sa zaujímajú...........

o moju prácu v škole
Moji rodičia/tí, čo sa o mňa starajú, sa zaujímajú...........

o moje aktivity vo voľnom čase

Nie
veľmi

Vôbec
nie





















17. Mali by byť rodičia/tí, čo sa o mňa starajú príkladom pre mladých ľudí?

 Áno
 Nie
 Neviem
18. Mali by byť učitelia príkladom pre mladých ľudí?

 Áno
 Nie
 Neviem
19. Ak by si mal problém súvisiaci s drogami (či už zákonnými alebo nezákonnými),
mohol/mohla by si sa v škole porozprávať s dajakými dospelými?

 Áno
 Nie
 Neviem
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Nástroj 6.1.2 Dotazník 1: Pocit zdravia a vzťahy
Z1. Ako sa cítiš práve teraz?
Veľmi
zle
a Doma...............................................................................
b S priateľmi.......................................................................
c V škole.............................................................................
d Tak celkovo......................................................................

Zle

Dobre

Veľmi
dobre
















Z2. Cítiš sa osamelý/osamelá?

 Vôbec nie
 Tak trochu
 Pomerne dosť
 Veľmi veľa
Z3. Do akej miery vystihujú nasledujúce vety tvoje pocity?
Celkom Nie veľmi Vôbec
Perfektne dobre
dobre
nie
a Mám sa rád/rada..............................................................



b Som vcelku spokojný/á so sebou.....................................
c Nemám o sebe príliš vysokú mienku...............................
d Chcel/a by som byt niekto iný.........................................
e Mám pocit, že nie som dôležitý/á....................................
f Som si istý/á, že ostatní ma majú radi.............................
g Rád by som zostal/a taký/taká, aký/aká som...................
h Mám dôveru vo svoju vlastnú budúcnosť.......................

























Z4. Vedia tvoji rodičia/tí, čo sa o teba starajú, kde tráviš sobotňajšie noci?

 Vždy to vedia
 Dosť často to vedia
 Občas to vedia
 Obvykle to nevedia
Z5. Ako často si tento týždeň spolu s rodičmi/tými, čo sa o teba starajú, robil/a uvedené?
Menej ako 1-2
3-4
Skoro
raz týždenne razy
razy
denne
a Boli sme na spoločnom obede.........................................



b Pozerali sme spolu televíziu............................................
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c Upratovali sme spolu doma.............................................
d Porozprávali sme sa, ako mi to ide v škole......................
e Spoločne sme si zašportovali...........................................
f Spoločne sme navštívili príbuzných................................
g Rozprávali sme sa o každodenných veciach....................



















Z6. V ktorých veciach by rodičia/tí, čo sa o teba starajú, mali byť príkladom pre deti?
Dôležité pre to,
Nie dôležité pre to,
aby boli príkladom aby boli príkladom
a Zdvorilosť................................................................

b Presnosť...................................................................













c Zovňajšok.................................................................
d Schopnosť brať ohľady na iných.............................
e Zmysel pre humor....................................................
f Postoj k práci...........................................................
g Poznatky/zručnosti...................................................
h Spoločenské správanie.............................................
i Postoj a vzťah k tabaku............................................
j Postoj a vzťah k alkoholu........................................
k Postoj a vzťah k peniazom.......................................
l Trávenie voľného času.............................................

Z7. Čo myslíš, ako by reagovali tvoji rodičia, keby si spravil/a niečo z uvedeného?
Nedovolili Odrádzali Bolo by im Súhlasili
by mi to
by ma
to jedno by s tým
a Fajčil/a by som cigarety...................................



b Pil/a by som alkohol.........................................
c Opil/a by som sa...............................................
d Užil/a by som kanabis (marihuanu/hašiš)........
e Užil/a by som iné nezákonné drogy.................
















Z8. Čo myslíš, ako by reagovali tvoji kamaráti, keby si spravil/a niečo z uvedeného?
Nedovolili Odrádzali Bolo by im Súhlasili
by mi to
by ma
to jedno by s tým
a Fajčil/a by som cigarety...................................



b Pil/a by som alkohol.........................................
c Opil/a by som sa...............................................
d Užil/a by som kanabis (marihuanu/hašiš)........
e Užil/a by som iné nezákonné drogy.................
e Spoločne sme si zašportovali...........................
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Z9. Čo myslíš, ako by si reagoval/a, keby tvoji kamaráti spravil/a niečo z uvedeného?
Nedovolil/a Odrádzal/a Bolo by mi Súhlasil/a
by som to by som ich to jedno
by s tým
a Fajčili by cigarety.............................................



b Pili by alkohol..................................................
c Opili by sa........................................................
d Užili by kanabis (marihuanu/hašiš)..................
e Užili by iné nezákonné drogy...........................
















Z10. Predstav si, že máš nejaký osobný problém a chcel/a by si o ňom s niekým hovoriť. S kým
by si sa porozprával/a, alebo za kým by si išiel/išla?
Určite áno
Možno
Určite nie
a Matka......................................................................


b Otec........................................................................
c Brat/bratia alebo sestra/sestry.................................
d Kamarát/ka.............................................................
e Priateľ/ka, s ktorým/ktorou chodím........................
f Príbuzní..................................................................
g Dospelí zo susedstva...............................................
h Učiteľ/ka.................................................................
i Poradca/poradkyňa.................................................
j Zdravotný dozor v škole.........................................
k Psychológ/psychologička.......................................
l Mládežnícky pracovník..........................................
m Vedúci organizácie, ktorej som členom/členkou...
n Policajt/ka...............................................................
o Linka dôvery pre deti a dospievajúcich..................
p Dorastový lekár/lekárka.........................................
q Služby, ktoré sa starajú o deti................................
r Školský lekár/lekárka..............................................
s Kňaz či niekto, čo patrí k môjmu náboženstvu.......
t Išiel/išla by som za niekým iným...........................









































Z11. Koľko dobrých priateľov máš?

 Žiadneho
 Jedného
 Dvoch
 Troch alebo viacerých
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Z12. Je pre teba ľahké, alebo ťažké nájsť si nových priateľov?

 Veľmi ľahké
 Ľahké
 Ťažké
 Veľmi ťažké
Z13. Ako často tráviš po škole čas so svojimi priateľmi?

 4-5 dní do týždňa
 2-3 dni do týždňa
 Raz týždenne či menej
 Teraz nemám nijakých priateľov
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Nástroj 6.1.3 Dotazník 2: Sociálna klíma a účasť osôb z prostredia školy
S1. Ako často si videl/a alebo zažil/a nasledujúce správanie vo svojej triede počas minulých
dvoch mesiacov?
Nikdy Zriedka Občas Často
a Niekto obťažoval niektorých spolužiakov.......................



b Niekto urážal niektorých spolužiakov.............................
c Bitky medzi spolužiakmi.................................................
d Niekto utiekol z triedy.....................................................
e Niekto poškodil školský majetok....................................
f Niekto si robil posmech z niektorých spolužiakov..........
g Niekto používal hrubé výrazy..........................................
h Niekto obscénne gestikuloval..........................................

























S2. Čo pre teba znamená škola?
Áno
a Stretnúť kamarátov...................................................
b Zabaviť sa................................................................
c Mať úspech...............................................................
d Naučiť sa niečo........................................................
e Nudiť sa....................................................................
f Stresovať sa..............................................................
g Dodržiavať pravidlá.................................................
h Príprava na život......................................................
i Príležitosti na diskusiu.............................................

Nie











S3. V ktorých oblastiach by učitelia mali byť príkladom pre mladých ľudí?
Dôležité pre to,
Nie dôležité pre to,
aby boli príkladom aby boli príkladom
a Zdvorilosť................................................................

b Presnosť...................................................................
c Zovňajšok.................................................................
d Schopnosť brať ohľady na iných.............................
e Zmysel pre humor....................................................
f Postoj k práci...........................................................
g Poznatky/zručnosti...................................................
h Spoločenské správanie.............................................
i Postoj a vzťah k tabaku............................................
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j Postoj a vzťah k alkoholu........................................



S4. Do akej miery súhlasíš alebo nesúhlasíš s nasledujúcimi vetami?
Silne Súhla- Nesú- Silne nesúsúhlasím sím
hlasím hlasím
a Dialóg medzi študentmi a ostatnými osobami................



10
z prostredia školy je dobrý
b Študenti dostávajú ocenenie, ktoré si zaslúžia.................



za svoje výkony v škole
c V škole sa rešpektuje každé kultúrne zázemie................



alebo osobitosť študentov
d Kultúrnemu zázemiu študentov sa v škole......................



venuje primeraná pozornosť
e Študentská rada pracuje dobre.........................................



f Študenti majú vplyv na to, ako škola funguje.................
g Učitelia si vypočujú názory študentov.............................
h Vedenie školy načúva názorom študentov.......................
i Ku každému sa v zmysle školskej disciplíny..................
pristupuje rovnako
j Škola dokáže uvítať nových študentov............................
k Viem sa uvoľnene zhovárať so svojimi učiteľmi.............
l Študenti sa zapájajú do procesu rozhodovania v škole....




























Aktivity mimo vyučovania
S5. Máte v škole nejaké aktivity okrem vyučovania?

 Áno
 Nie
 Neviem
S6. Ako ľahko sa dá zúčastniť na týchto aktivitách ?

 Veľmi ľahko
 Ľahko
 Ťažko
 Veľmi ťažko
 Nijaké u nás nie sú
S7. Čo si myslíš o týchto aktivitách, ktoré škola ponúka?

 Sú veľmi dobré
 Sú dobré
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 Sú zlé
 Sú veľmi zlé
 Nijaké u nás nie sú
10 – Osoby z prostredia školy: ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom spätí zo školou, ako študenti, učitelia, vedenie školy,
rodičia/tí, čo sa o študenta starajú, ďalší personál školy, atď.

S8. Koľko študentov sa podľa teba zúčastňuje na takýchto aktivitách?

 0-20%
 21-40%
 41-60%
 61-80%
 81-100%
 Nijaké u nás nie sú
Šikanovanie
Nasledujúce otázky sú o šikanovaní. Pod šikanovaním sa chápe to, ak jeden študent/ka slovne
alebo fyzicky poškodzuje iného študenta/tku. Myslí sa tým tiež to, keď je študent/ka opakovane
obťažovaný/á takým spôsobom, ktorý mu/jej prekáža. Pokiaľ ide o hádku a spor, či zápas alebo
bitku medzi dvomi študentmi/tkami, pričom sú zhruba rovnako fyzicky silní, toto sa
NEPOKLADÁ za šikanovanie.
S9. Ako často si bol/a šikanovaný/á za minulý polrok?

 Nebol/a som šikanovaný/á za minulý polrok
 Raz či dvakrát
 Občas
 Asi raz za týždeň
 Niekoľko ráz za týždeň
S10. Ako často si sa ty sám/sama zúčastnil/a na šikanovaní iných študentov?

 Nešikanoval/a som iných za minulý polrok
 Raz či dvakrát
 Občas
 Asi raz za týždeň
 Niekoľko ráz za týždeň
S11. Ako často sa stáva, že iní študenti nechcú v škole s tebou tráviť čas a končí to tým, že
zostaneš sám/sama?

 Nestalo sa mi to za minulý polrok
 Raz či dvakrát
 Občas
 Asi raz za týždeň
 Niekoľko ráz za týždeň
S12. Máš v škole pocit bezpečia?
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 Vždy
 Často
 Občas
 Zriedka
 Nikdy
S13. Mal/a si pocit, že ťa za posledný polrok šikanoval nejaký učiteľ, alebo niekto iný
z personálu školy?

 Nikdy
 Raz či dvakrát
 Občas
 Asi raz za týždeň
 Niekoľko ráz za týždeň
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Nástroj 6.1.4 Dotazník 3: Pravidlá, školský poriadok a drogová prevencia
P1. Myslíš si, že študentom by sa malo dovoliť fajčiť na vyhradených miestach v priestoroch
školy?

 Nie
 Áno
 Áno, ale iba najstarším študentom
P2. Myslíš si, že študentom by sa malo dovoliť fajčiť počas určitých školských aktivít (školské
výlety a exkurzie)?

 Nie
 Áno
 Áno, ale iba najstarším študentom
P3. Mali by pre učiteľov a študentov platiť tie isté pravidlá vo vzťahu k užívaniu drog (fajčenie,
alkohol, nezákonné drogy, lieky)?

 Nie, pre učiteľov a študentov by mali platiť odlišné pravidlá
 Áno
P4. Ako by sa k problematike fajčenia mala postaviť tvoja škola?
Súhlasím Nesúhlasím
a Fajčenie by sa študentom nemalo dovoliť.......................................

b Vo všetkých uzavretých miestnostiach by mal byť zákaz fajčiť......
c Na školskom dvore by mal byť vyhradený kútik pre fajčiarov........
d Učitelia by mali mať fajčiareň.........................................................
e Študenti by mali mať fajčiareň.........................................................
f Mala by byť fajčiareň pre študentov i učiteľov...............................
g Učiteľom by sa nemalo dovoliť fajčiť.............................................








P5. Myslíš si, že študentom by sa malo dovoliť piť alkohol na určitých miestach v škole?

 Nie
 Áno
 Áno, ale iba najstarším študentom
P6. Myslíš si, že študentom by sa malo dovoliť pitie alkoholu počas určitých školských aktivít
(školské výlety a exkurzie)?
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 Nie
 Áno
 Áno, ale iba najstarším študentom
P7. Vieš, čo sa stane ak :
Áno
a Niekto fajčí na školskom dvore.......................................................
b Niekto pije alkohol na školskom dvore...........................................
c Niekto má v škole pri sebe nezákonné drogy...................................
d Niekto v škole užije nezákonné drogy.............................................
e Niekto rozširuje v škole alkohol.......................................................
f Niekto sa v škole opije.....................................................................
g Niekto v škole predáva drogy..........................................................

Nie









P8. Čo myslíš, čo by škola mala urobiť, keby študent/ka :
Nič

a fajčil/a na školskom dvore....................
b pil/a alkohol na školskom dvore...........
c mal/a pri sebe nezákonné drogy...........
d užil/a nezákonné drogy.........................
e predával/a v škole alkohol....................
f bol/a v škole opitý/á.............................
g bol/a v škole pod vplyvom drog...........
h predával/a v škole drogy.......................

Poslať list
rodičom/tým,
čo sa starajú

Poslať
ho/ju
domov

Vylúčiť
ho/ju
zo školy

Urobiť
niečo iné





































P9. Ktoré zdroje považuješ za dôležité pre získanie informácií o tabaku, alkohole alebo
o nezákonných drogách?
Dôležitý
Nie príliš
Vôbec nie
zdroj
dôležitý
dôležitý
a Učitelia v škole.......................................................


b Školské materiály (knihy, letáky, akcie atď.).........
c Protifajčiarske kampane..........................................
d Protialkoholové kampane.......................................
e Protidrogové kampane............................................
f Správy v rozhlase...................................................
g Iné rozhlasové programy........................................
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h Televízne spravodajstvo.........................................
i Iné televízne programy...........................................
j Noviny....................................................................
k Časopisy.................................................................
l Internet....................................................................
m Reklamy na tabak..................................................
n Reklamy na alkohol................................................
o Rozhovory s rodičmi/tými, čo sa o mňa starajú.....
p Rozhovory s inými dospelými................................
q Rozhovory s kamarátmi.........................................
r Iné zdroje informácií..............................................
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Nástroj 6.1.5 Dotazník 4: Postoje a vnímanie rizika
A1. Nižšie je uvedených niekoľko výrokov o užívaní nezákonných drog.
Označ vždy štvorček, ktorý najlepšie vystihuje tvoj názor.
Silne Súhla- Nesú- Silne nesúsúhlasím sím
hlasím hlasím
a Užívanie nezákonných drog môže byť..............................



celkom príjemná činnosť
b Mladý človek by nikdy nemal vyskúšať drogy...............



c Existuje iba málo nebezpečnejších vecí,.........................
ako je experimentovanie s drogami
d Užívanie drog je zábavné.................................................
e Veľa vecí je omnoho riskantnejších, ako branie drog......
f Každý, kto vyskúša drogy, to napokon oľutuje...............
g Protidrogové zákony by sa mali sprísniť.........................
h Branie drog je jedno z najväčších ziel v našej krajine.....
i Drogy ľuďom pomáhajú prežívať naplno život..............
Školy by nás mali učiť o tom skutočnom........................
hazarde, ktorý predstavuje užívanie drog
k Polícia by nemala otravovať mladých ľudí,....................
ktorí experimentujú s drogami
l Experimentovať s drogami znamená vzdať sa................
kontroly nad vlastným životom
j











































A2. Prečítaj si nasledujúce výroky a rozhodni sa, ktoré z nich – podľa Tvojho názoru – je
platný, alebo neplatný.
Označ len jeden štvorček v každom riadku a vyber si odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje tvoj názor.

Platí
a Väčšina ľudí v mojom veku fajčí cigarety.......................................
b Menej ako polovica dospelých u nás fajčí cigarety.........................
c Keď človek fajčí cigaretu, jeho krvný tlak sa zvýši.........................
d Pri fajčení cigarety človek vdychuje mnoho toxických látok..........
e Mladí ľudia fajčia najmä preto, že fajčia ich vrstovníci...................
f Pivo a víno obsahujú rovnaké množstvo alkoholu..........................
g Najviac zneužívaná droga je alkohol...............................................
h Ak tehotná žena pije alkohol, je to zlé pre zdravie..........................
jej nenarodeného dieťaťa
i Väčšina dospelých pije alkohol každý deň......................................

Neplatí










144

j Účinok alkoholu sa líši od človeka k človeku.................................
k Mladí ľudia môžu urobiť niečo pre to, aby .....................................
ich priatelia prestali brať drogy
l Väčšina mladých ľudí u nás fajčí marihuanu alebo hašiš................





A3. Nasleduje zoznam vecí, od ktorých sa ľudia môžu, alebo aj nemusia, stať závislí. Súhlasíš,
alebo nesúhlasíš s tým, že tieto veci sú návykové?
Veľmi
Dosť
Nie veľmi Vôbec nie
návykové návykové návykové návykové
a Cigarety..................................................................



b Elektronické hry (ako počítačové hry,...................
hracie automaty a pod.)
c Kanabis...................................................................













d Práca ......................................................................







e Športy.....................................................................







f Lieky ......................................................................







g Extáza (XTC).........................................................







h Televízia.................................................................







i Tvrdé drogy (heroín, kokaín, atď.)..........................







j Káva a čaj................................................................







k Hráčstvo (gambling)................................................







l Alkohol....................................................................







m Sladkosti.................................................................







n SMS-ky..................................................................
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Vnímanie rizika
A4. Nakoľko podľa teba ĽUDIA RISKUJÚ, že si môžu uškodiť (fyzicky alebo iným spôsobom)
v prípade, že :
Nijaké
Mierne
Stredné
Veľké
riziko
riziko
riziko
riziko
a občas fajčia cigarety...............................................



b vyfajčia 1 či viac krabičiek cigariet každý deň......







c skoro každý deň si vypijú 1-2 poháre.....................







d skoro každý deň si vypijú 4-5 pohárov...................







e skoro každý víkend si vypijú 5 a viac pohárov.......







f vyskúšajú 1-2x marihuanu alebo hašiš....................







g občas fajčia marihuanu alebo hašiš.........................







h pravidelne fajčia marihuanu alebo hašiš.................







i vyskúšajú 1-2 krát LSD............................................







j pravidelne berú LSD................................................







k 1-2 krát vyskúšajú amfetamíny ...............................
(ako benzedrin, pervitín atď.)
l pravidelne berú amfetamíny....................................













m 1-2 krát vyskúšajú kokaín alebo krek.....................







n pravidelne berú kokaín alebo krek.........................







o 1-2 krát vyskúšajú extázu........................................







p pravidelne berú extázu............................................







q 1-2 krát skúsia čuchať prchavé látky......................
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r pravidelne fetujú (toluén, atď.)................................







s 1-2 krát skúsia anabolické steroidy.........................







t pravidelne berú anabolické steroidy........................







Nástroj 6.1.6 Dotazník 5: Drogové návyky
D1. Koľko rokov si mal/a keď si PRVÝ RAZ urobil/a niektorú z nasledujúcich vecí?
Označ jeden štvorček v každom riadku.
Nikdy

11 a menej
rokov

a Vypil/a som pivo (aspoň 1 pohár)............... 
b Vypil/a som víno (aspoň 1 pohár)............... 


d Opil/a som sa z alkoholu............................. 
e Vyfajčil/a prvú cigaretu............................... 
f Začal/a fajčiť každý deň.............................. 
g Skúsil/a amfetamíny.................................... 
c Vypil/a som tvrdý alkohol (aspoň 1 pohár).

h Bral/a trankvilizéry alebo sedatíva
(bez lekárskeho predpisu)........................... 
i Skúsil/a som marihuanu alebo hašiš............ 
j Skúsil/a LSD alebo iné halucinogény.......... 
k Skúsil/a som extázu..................................... 
l Skúsil/a som čuchať prchavé látky
(napr. toluén) ............................................ 
m Skúsil/a som alkohol spolu s tabletkami.... 
n Skúsil/a som anabolické steroidy................ 

12 až 13
rokov

14 až 15
rokov

16 až 17 18 alebo
rokov
rokov






















































































D2. Čo myslíš, aké ťažké by pre teba bolo získať nižšie uvedené látky, ak by si chcel/a?
Označ jeden štvorček v každom riadku.
Nemožné

a Cigarety.............................................................
b Pivo....................................................................
c Víno...................................................................
d Tvrdý alkohol....................................................
e Iné typy alkoholu (tzv. „alcopops“, ako pivo
s limonádou, jablčné víno, miešané nápoje).....
f Marihuana alebo hašiš (kanabis, tráva).............
g Prchavé látky (napr. toluén)...............................
h Trankvilizéry alebo sedatíva..............................

Veľmi
ťažké

Dosť
ťažké

Dosť
ľahké

Veľmi
ľahké

Neviem
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i Extáza................................................................
j Iné nezákonné drogy (amfetamíny, LSD,
kokaín, heroín atď.)...........................................





















Áno
a Považuješ sa za dobre informovaného/ informovanú o drogách?.............

Nie

D3. Informácie o zákonných a nezákonných drogách.

b Zaujímaš sa o dodatočné informácie o drogách?.......................................
c Rozprávajú sa spolužiaci medzi sebou o drogách?.....................................
d Rozprávajú sa študenti a učitelia medzi sebou o drogách?........................
e Poznáš ľudí, ktorí berú nezákonné drogy?.................................................
f Vieš o miestach v škole, kde sa dá dostať k nezákonným drogám?...........
g Vieš o miestach mimo školy, kde sa dá dostať k nezákonným drogám?....









D4. Vypil/a si už niekedy toľko alkoholu, že si bol/a skutočne opitý/á?

 Nikdy
 Áno, raz
 Áno, 2-3 krát
 Áno, 4-10 krát
 Áno, viac ako 10 krát
D5. Ako často obvykle piješ alkohol?

 Nikdy
 Menej ako raz mesačne
 Kdesi medzi raz mesačne a raz týždenne
 Každý týždeň alebo častejšie
D6. Kde sa obvykle nachádzaš pri pití alkoholu?

 Doma
 Na súkromnej párty
 V dome u niekoho iného pred odchodom na párty
 Na diskotéke/v krčme/v bare
 V aute/vonku/na lodi
 Inde
D7. Koľko dávok alkoholu obvykle vypiješ, keď piješ alkohol?
(”Dávka” je pohár vína (asi 1 deci); fľaša alebo plechovka piva (do pol litra);
alebo 1 poldeci tvrdého, prípadne zmiešaný nápoj, koktail.)

 Ani jednu
 1-2 dávky
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 3-5 dávok
 6-9 dávok
 10 dávok alebo viac

D8. Tvoji rodičia/tí, čo sa o teba starajú, vedia že :
Nič také
nerobím
a Fajčíš tabak (cigarety)............................................
b Piješ alkohol...........................................................
c Užívaš kanabis (marihuanu, „trávu“).....................
d Užívaš iné drogy.....................................................

Nie, oni to
nevedia

Áno, oni to
vedia











D9. Do akej miery je pravdepodobné alebo nepravdepodobné, že ak vypiješ alkohol, stanú sa s
tebou nasledujúce veci?
PravdeNepravdepodobné

a Budem sa cítiť uvoľnene............................................................................
b Budem mať problém s políciou..................................................................
c Poškodím si svoje zdravie..........................................................................
d Budem sa cítiť šťastný/šťastná...................................................................
e Zabudnem na svoje problémy.....................................................................
f Nedokážem prestať piť...............................................................................
g Bude mi nanič po „opici“...........................................................................
h Odvážim sa byť sám/sama sebou...............................................................
i Spravím čosi, čo budem ľutovať................................................................
j Poriadne sa zabavím...................................................................................
k Budem sa cítiť chorý/á...............................................................................
l Stratím nad sebou kontrolu.........................................................................
m Budem priateľskejší/priateľskejšia k iným................................................

podobné















D10. Do akej miery je pravdepodobné alebo nepravdepodobné, že ak užiješ nezákonnú drogu,
stanú sa s tebou nasledujúce veci?
PravdeNepravdepodobné

a Budem sa cítiť uvoľnene............................................................................
b Budem mať problém s políciou..................................................................
c Poškodím si svoje zdravie..........................................................................
d Budem sa cítiť šťastný/šťastná...................................................................
e Zabudnem na svoje problémy.....................................................................
f Nedokážem prestať....................................................................................
g Na druhý deň mi bude nanič.......................................................................

podobné
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h Odvážim sa byť sám/sama sebou...............................................................
i Spravím čosi, čo budem ľutovať................................................................
j Poriadne sa zabavím...................................................................................
k Budem sa cítiť chorý/á...............................................................................
l Stratím nad sebou kontrolu.........................................................................
m Budem priateľskejší/priateľskejšia k iným................................................








D11. Mal/a si niekedy akýkoľvek z nasledujúcich problémov v dôsledku pitia alkoholu?
Nie
a Spor alebo hádka........................................................................................
b Šarvátka alebo bitka...................................................................................
c Nehoda alebo úraz......................................................................................
d Strata peňazí alebo iných cenností.............................................................
e Poškodenie nejakých vecí...........................................................................
f Problémy vo vzťahu k rodičom/tým, čo sa o mňa starajú..........................
g Problémy vo vzťahu ku kamarátom...........................................................
h Problémy vo vzťahu k učiteľom.................................................................
i Znížená výkonnosť v škole alebo práci......................................................
j Stal/a som sa obeťou krádeže, lúpeže........................................................
k Mal/a som ťažkosti s políciou....................................................................
l Ležal/a som v nemocnici alebo ma prijali na pohotovosť..........................
m Mal/a som pohlavný styk, čo som na druhý deň ľutoval/a.......................
n Mal/a som pohlavný styk bez ochrany.......................................................
o Na druhý deň ma bolela hlava a cítil/a som sa zle.......................................
p Chýbal/a som na niektorých hodinách, alebo ostal/a som doma................

Áno


















D12. Mal/a si niekedy akýkoľvek z nasledujúcich problémov v dôsledku užívania nezákonných
drog?
Nie
Áno
a Spor alebo hádka........................................................................................

b Šarvátka alebo bitka...................................................................................
c Nehoda alebo úraz......................................................................................
d Strata peňazí alebo iných cenností.............................................................
e Poškodenie nejakých vecí...........................................................................
f Problémy vo vzťahu k rodičom/tým, čo sa o mňa starajú..........................
g Problémy vo vzťahu ku kamarátom...........................................................
h Problémy vo vzťahu k učiteľom.................................................................
i Znížená výkonnosť v škole alebo práci......................................................
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j Stal/a som sa obeťou krádeže, lúpeže........................................................
k Mal/a som ťažkosti s políciou....................................................................
l Ležal/a som v nemocnici alebo ma prijali na pohotovosť..........................
m Mal/a som pohlavný styk, čo som na druhý deň ľutoval/a.......................
n Mal/a som pohlavný styk bez ochrany.......................................................
o Na druhý deň ma bolela hlava a cítil/a som sa zle.......................................
p Chýbal/a som na niektorých hodinách, alebo ostal/a som doma................









Nástroj 6.1.7 Dotazník pre rodičov
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi vetami?
Silne
súhlasím
1 Je mi známa protidrogová politika školy...............
a jej preventívne aktivity
2 Poznám hlavný cieľ a zámery protidrogovej.........
politiky školy a jej preventívne aktivity
3 Súhlasím s cieľom a zámermi protidrogovej.........
politiky školy a jej preventívnymi aktivitami
4 Viem, kto je koordinátorom protidrogovej ............
politiky/preventívnych aktivít v škole
5 Viem na koho sa obrátiť s otázkami o protidro-.....
govej politike/preventívnych aktivitách školy
6 Som dostatočne zapojený/á do protidrogovej .......
politiky/preventívnych aktivít školy
7 Súhlasím s pravidlami školy voči tabaku,..............
alkoholu a ostatným drogám
8 Dokážem sa stotožniť s protidrogovou..................
politikou školy
9 Som spokojný/spokojná s aktivitami školy............
v oblasti prevencie
10 Doma sa zhovárame o tabaku, alkohole................
a ostatných drogách
11 V škole sa primerane berie do úvahy moje............
kultúrne zázemie, z ktorého pochádzam
12 V škole sa primerane berú do úvahy aj.................
iné kultúrne zázemia
13 Som spokojný/spokojná so školskými..................
budovami a školským dvorom
14 Myslím, že študenti majú v škole dosť priestoru. .
na stretnutia, hru a rozhovory s kamarátmi
15 Myslím, že čo sa týka disciplíny v škole,..............
s každým sa narába rovnako/spravodlivo

Súhlasím

Nesú- Silne nesúhlasím
hlasím
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16 Škola má vhodné aktivity na uvítanie....................
nových študentov
17 Existuje dostatok aktivít pre študentov.................
aj mimo vyučovania
18 Škola zohľadňuje želania rodičov/opatrovateľov. 
pri organizovaní aktivít mimo vyučovania
19 Som spokojný/spokojná s komunikáciou..............
medzi nami a učiteľmi
20 Som spokojný/spokojná s komunikáciou .............
medzi nami a vedením školy
21 Medzi rodičmi/opatrovateľmi a školou.................
prebieha dobrý dialóg
22 Rodičom/opatrovateľom sa dostáva uznania........
za ich príspevky pre školu
23 Som spokojný/spokojná s tým, ako funguje.........
rodičovská rada
24 Myslím si, že rodičia/opatrovatelia majú dosť......
čo povedať ku každodennému chodu školy
25 Myslím si, že dobre poznám školu........................





























































Možné otázky s otvoreným koncom a otázky na diskusiu
•

Čo rozumejú rodičia/opatrovatelia pod pojmom protidrogová politika?

•

Čo rozumejú rodičia/opatrovatelia pod pojmom preventívne aktivity?

•

Ako rodičia/opatrovatelia chápu hlavný cieľ a zámery školy v súvislosti s drogami,
protidrogovou politikou a preventívnymi aktivitami?

•

Ako sa rodičia/opatrovatelia dívajú na atmosféru v škole?

•

Aké zručnosti majú rodičia/opatrovatelia, aby sa im dalo pomôcť pri zvládnutí témy drog doma
(t.j. hovoriť so svojimi deťmi o fajčení, užívaní liekov, opitosti u študentov, nezákonných drogách
atď.)?

•

Ako si predstavujú rodičia/opatrovatelia svoju prípadnú účasť na protidrogovej politike školy a jej
preventívnych aktivitách v budúcnosti? (možné návrhy)

•

Ako hodnotia rodičia/opatrovatelia svoje vlastné zručnosti pri rozoberaní témy drog so svojimi
deťmi a schopnosť zvládnuť takúto tému? Zhovárajú sa o drogám so svojimi deťmi? Ako s deťmi
komunikujú o drogách? Dosiahli v tom nejaký pokrok?

•

Aký je súčasný postoj rodičov/opatrovateľov k drogám (sú tolerantní, robia si starosti, majú
strach)?
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•

Koľko poznatkov majú rodičia/opatrovatelia o drogách?

•

Ako rodičia/opatrovatelia hodnotia komunikačné kvality školy (otvorenosť, rešpekt, plynulosť,
jasnosť, atď.)?

Nástroj 6.1.8 Dotazník pre učiteľov
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi vetami?
Silne
súhlasím
1 Je mi známa protidrogová politika školy...............
a jej preventívne aktivity
2 Poznám hlavný cieľ a zámery protidrogovej.........
politiky školy a jej preventívne aktivity
3 Súhlasím s cieľom a zámermi protidrogovej.........
politiky školy a jej preventívnymi aktivitami
4 Viem, kto je koordinátorom protidrogovej ............
politiky/preventívnych aktivít v škole
5 Viem na koho sa obrátiť s otázkami o protidro-.....
govej politike/preventívnych aktivitách školy
6 Som dostatočne zapojený/á do protidrogovej .......
politiky/preventívnych aktivít školy
7 Súhlasím s pravidlami školy voči tabaku,..............
alkoholu a ostatným drogám
8 Dokážem sa stotožniť s protidrogovou..................
politikou školy
9 Každý učiteľ má zodpovednosť za to,....................
aby učil študentov o drogách
10 Dokážem prednášať alebo prezentovať.................
témy o drogách
11 Myslím si, že viem rozpoznať problémy................
súvisiace s drogami
12 Viem čo robiť, ak sa vyskytne problém s drogou. 
u kolegov, študentov, alebo u ich rodičov
13 Myslím, že som dobre informovaný/á o zákon-....
ných i nezákonných drogách a ich následkoch
14 V škole je možné otvorene a voľne diskutovať.....
o tabaku, alkohole a ostatných drogách
15 K problémom súvisiacim s drogami sa v tejto......

Súhlasím

Nesú- Silne nesúhlasím
hlasím
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škole pristupuje správnym spôsobom
16 Preventívne aktivity si vyžadujú, aby sa im..........
poskytla podpora navyše
17 Študenti reagujú pozitívne na preventívne............
aktivity v škole
18 Rodičia/opatrovatelia reagujú pozitívne...............
na preventívne aktivity v škole
19 Študenti obľubujú materiál, ktorý sa používa.......
na výučbu pri preventívnych aktivitách
20 Materiál na výučbu pri preventívnych..................
aktivitách sa hodí k ostatnému učivu
21 Som spokojný/spokojná so školskými..................
budovami a školským dvorom
22 Myslím, že študenti majú v škole dosť priestoru. .
na stretnutia, hru a rozhovory s kamarátmi
23 Myslím, že čo sa týka disciplíny v škole,..............
s každým sa narába rovnako/spravodlivo
24 Škola má vhodné aktivity na uvítanie....................
nových študentov
25 Existuje dostatok aktivít pre študentov.................
aj mimo vyučovania





























































Možné otázky s otvoreným koncom a otázky na diskusiu
•

Čo rozumejú učitelia pod pojmom protidrogová politika?

•

Čo rozumejú učitelia pod pojmom preventívne aktivity?

•

Pokladajú učitelia vytvorené podmienky za primerané? (Cítia podporu riaditeľa a svojich kolegov?
Majú dostatok času? Sú dostupné učebné pomôcky? Je dostatok možností pre výcvik?)

•

Pokladajú sa učitelia za dostatočne spôsobilých na to, aby na vyučovaní prednášali o drogách?

•

Aké zručnosti majú učitelia, aby sa im dalo pomôcť pri zvládnutí témy drog v škole? Ktoré
zručnosti im chýbajú?

•

Myslia si učitelia, že celková výučba v škole je skĺbená s témami, ktoré sa preberajú pri
preventívnych aktivitách?

•

Vedia učitelia ako rozpoznať problémy súvisiace s drogami (napr. u svojich študentov)?

•

Vedia učitelia čo majú robiť, keď sa stretnú s možným problémom súvisiacim s drogami, alebo
s užívaním či abúzom drog u kolegov, študentov, alebo ich rodičov/opatrovateľov? (Majú o tom
hovoriť? S kým? Overovať si takúto informáciu? Ako? Majú to oznámiť?)
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•

Ako rodičia/opatrovatelia chápu hlavný cieľ a zámery školy v súvislosti s drogami, protidrogovou
politikou a preventívnymi aktivitami?

•

Koľko poznatkov o drogách majú vôbec učitelia?

•

Aký je súčasný postoj učiteľov k drogám (sú tolerantní, robia si starosti, majú strach)?

•

Majú učitelia pocit, že protidrogová prevencia by mala byť súčasťou učebných osnov?

•

Majú učitelia pocit, že môžu v škole voľne diskutovať o drogách?

•

Vedia učitelia v čom spočíva účinnosť protidrogovej výchovy?

•

Zažívajú učitelia problémy pri vykonávaní svojich úloh týkajúcich sa preventívnych aktivít?

•

Sú učitelia toho názoru, že problémy sa riešia primerane a včas?

•

Pociťujú učitelia, že potrebujú podporu navyše?
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Metodika 6.2. Plán využitia výsledkov.
Prehľad využitia výsledkov.
Komu
Žiaci

Prečo?

Čo?

Kto?

Ako?

Kedy

Učitelia

Rodičia

Ostatní
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Metodika 6.3. Plánovanie využitia výsledkov
Aktivity na základe výsledkov
Veľmi dôležité

Menej dôležité

Môže sa zmeniť

Ťažšie zmeniť
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