Milí studenti,
děkujeme za vyplnění dotazníků. Celkem odpovědělo 45 % studentů. Žáci primy a sekundy vyplňovali dotazníky v hodinách ICT – zde máme 81 % účast,
z ročníků tercie až oktáva už bohužel jenom 30 %. Mrzí nás, že účast byla tak nízká, vypovídací hodnota dotazníků je pak také velmi nízká…. Oceňujeme řadu
konkrétních a konstruktivních komentářů a obecně vyjadřování tzv. „na úrovni“. Moc děkujeme. Některá Vaše přání – například tělocvična, laboratoř či
jídelna – jsou bohužel nesplnitelná. Jiné Vaše podněty splníme rádi. Je jisté, že není možné uspokojit přání všech, nicméně se snažíme, aby naše škola byla
příjemným prostředím poskytujícím kvalitní vzdělávání a naplňující cíle vzdělávání na GTM.

Podněty
 Tělocvična, laboratoř, jídelna
 Opravy
 Umístění koloběžek
 Nevyužívání venkovní třídy
 Vztah učitel – žák

 Nelíbí se mi přístup některých učitelů

 Bufet
 Němčina a výuka v němčině, předměty v
němčině

Krátké vyjádření
 Bohužel mít nemůžeme – nejsou na to odpovídající prostory
 Laboratoř – k dispozici je laboratoř na gymnáziu Litoměřická, kterou můžeme využívat
 Děkujeme moc za jejich nahlášení, pracujeme na tom. Můžete kdykoli hlásit přes třídní učitelku nebo
v kanceláři, moc nám to pomůže
 Ještě nevím, jak vyřešíme, ale určitě vyřešíme
 Jen, co se oteplí, vydržte
 Některé podněty byly velmi konkrétní – prodiskutujeme i ve spolupráci se školní psycholožkou a
s konkrétními kolegy.
 Převážně byste na vztazích ve škole nic neměnili, což nás velmi těší, ale i tak považujeme všechny
podněty z této oblasti za důležité.
 Toto je pro nás velmi náročný podnět – nevíme totiž nic konkrétního, netušíme, které učitele máte na
mysli a co konkrétně na jejich přístupu se vám nelíbí. Nekonkrétních podnětů je více, bohužel s těmi
nemůžeme nic moc dělat.
 Podněty a komentáře předáme přímo bufetu
 Jsme rádi, že jste převážně spokojeni a že bufet funguje
 Někomu se líbí – někomu ne, někdo ji chce více – někdo méně
 Hodně podnětů bylo v souvislosti s výukou skupiny paní Měšťanové, věříme, že po nástupu nové
kolegyně a nabídce dvou doučovacích hodin se situace výrazně vylepší.
 Výuka v němčině je pro naši školu důležitá, víme, že je náročná, ale zároveň je to něco, co se jinde
naučit na takovéto úrovni nemůžete. S Vašimi podněty budeme pracovat s konkrétními učiteli.

