Anketa pro rodiče 2019

Výsledky rodičovské ankety konané na jaře 2019
Vážení rodiče,
na jaře tohoto roku jsme Vás oslovili s tradiční anketou. Zde uveřejňujeme Vaše odpovědi.
Na otázky odpověděla zhruba více než jedna třetina z celkového počtu rodičů.
Všem respondentům mnohokrát děkujeme.
Otázka č. 1

Náš komentář: Nejvíce reflexí přišlo od rodičů tříd nižšího gymnázia.

Otázka č. 2

Proč jste vybrali právě naši školu?
145 odpovědí (jazykově neupravováno)
Reference a lokalita / Dobrá dostupnost / kvůli kvalitě / dobré reference / Škola je v Kralupech a tím pádem
odpadá dojíždění a již několik let má dobrou pověst. / Školu si vybral syn sám, moc chtěl chodit na gymnázium. /
Při prvním kontaktu se školou zde působí příjemné klima školy / Je nejlepší
Dostupná vzdálenost, přátelské a inspirativní prostředí, doporučení od již studujících / dostupnost, menší škola,
přístup / Nejbližší 8lete gymnázium / Vybrala si ji dcera / Blízkosti bydliště, kvalitní škola
Všeobecná příprava na VŠ, kvalitní výuka jazyků / nejbližší škola, orientace na přírodovědné předměty
Záruka kvality vyučování / Chtěli jsme gymnázium a volili jsme školu v místě bydliště / výběrová škola, zvuk školy
/ výsledky školy / Dle našeho soudu kvalitní škola v blízkosti bydliště. Bydlíme v Minicích, zkušenosti především
se 2. stupněm ZŠ jsme neměli moc dobré / Dobrá škola v místě bydliště / Požadavek na gymnaziální vzdělání,
bydliště Kralupy, kladné reference školy / Dobrá pověst, dobrá na dojíždění, kvalita, osobní zkušenost /
Reference, menší "rodinná" škoda s osobním přístupem, dobrý pocit ze Dne otevřených dveří / Dobré recenze
od jiných rodičů / Je nejbliz, dcera nemusi dojizdet a jeste pred nastoupenim na skolu uz znala par studentu ze
ZUS. Vedeli jsme o akcich, ktere gymnazium porada a znali nektere z vyucujicich. Celkove nam atmosfera okolo
naseho gymnazia pripadala prijemna a velmi vstricna. / Je v místě bydliště a měli jsme na ní dobré reference. /
Našemu dítěti se na dni otevřených dveří zalíbila atmosféra školy a její "domáckost". Navštívili jsme i 2 jiná
gymnázia, ale tato pozitivní reakce našeho dítěte nastala jen v DG. K volbě přispěly i příjemné vzpomínky jednoho
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z nás rodičů na studium na této škole. / Mezi našimi známými má DG pověst školy, která dobře připraví na VŠ.
Dobré je i dopravní spojení a to, že z naší obce dojíždí na DG hodně dětí. Plus nechuť dítěte (a obava rodičů) z
dojíždění do Prahy. / má dobré výsledky (vysokou úspěšnost přijetí žáků na VŠ), je pro nás dobře dostupná / Bylo
jasne, ze dcera pujde na osmilete gymnazium a po prijimacich zkouskach jsme zvazovali na ktere, vyhraly Kralupy,
protoze tam ma hodne kamaradu, je to bliz a lepsi dopravni spojeni. / Je v místě bydliště a má dobré jméno /
Dobré reference, blízkost bydliště / Lokalita / Dobré recenze a ta správná příprava na VŠ / Dobré reference a
dobrá dojezdová vzdálenost / Nejbližší gymnázium, na dnu otevřených dveří milé přijetí s dobře zorganizovaným
program, dobré reference na kvalitu jazyků a důraz na přírodní vědy, osobní zkušenost s některými pedagogy,
bezpečná lokalita školy oproti Praze / Dostupnost, nespokojenost se stávající ZŠ / z důvodu dobrých referencí /
Je v místě bydliště. Dobré reference. / Dobrá pověst školy s kvalitní výukou a přípravou na budoucí studium
vysoké školy. / Kvalitní profesorský sbor, škola s dlouhou historií a v místě bydliště.
Reference od žáků, kteří již studují na Gymnáziu. / Místní dostupnost. / Hledali jsme zajímavější výuku než byla
na ZŠ. / Poloha vzdálenost, renomé / Dcera si vybrala na základě Dnu otevřených dveří a také dopravní
dostupnost / na doporučení - velmi kladné / Dobrá reputace a blizkost domava
Dcera se při vyučování na ZŠ nudila, potřebovala spolužáky, kteří by dokázali rychleji postupovat ve studiu a výuka
mohla být náročnější. Dceru velmi zaujala ukázka vyučování při Dni otevřených dveří na Vašem gymnáziu, které
se zúčastnila. Od té doby si velmi přála na gymnázium přejít. Pokud mne někdo vyzýval, abych dceru dala na
osmileté gymnázium do Prahy, odmítala jsem to, proto, že sama už 24 let dojíždím do Prahy a je to pro mne velmi
vyčerpávající. / Doporučení známých nedaleko k bydlišti, navštěvovala ji starší dcera, dobrá pověst školy / dobrá
zkušenost / dálková a časová dostupnost, reference / dobré reference, blízkost / Připadala mi nejlépe zaměřená
s ohledem na požadavky mého syna. Studoval u Vás i starší syn. / nejbližší víceleté gymnázium / Blízkost bydliště,
dobré reference, nejlepší příprava na vysokou školu. / Dobré reference, dobrá dostupnost. / ojezdová vzdálenost
v kombinaci s vyššími nároky na studium / je v okolí bydliště / bydliště / bylo to přání dcery
Dobré reference / celkový dojem ze školy plus doporučení sousedů / Dobré reference, nejbližší gymnázium /
Máme se školou dobrou zkušenost ( navštěvovali sourozenci) / Výborné reference, vzdálenost od bydliště. /
Vzhledem k zaměření dítěte a jeho přání tradice, kvalita, dostupnost / Měli jsme na naší školu dobré reference.
/ Škola je velmi dobře hodnocena, měli jsme na ni dobré reference. / měli jsme dobré reference a spádově je
nám blízká, nechtěli jsme do Prahy
Je v místě bydliště / Předpoklad dobrého vzdělání. / Považuji ji za nejlepší školu v Kralupech
Sama jsem absolventkou. Vysoká úroveň. / Dcera chtěla chodit na 8mi leté gymnázium a na vaše gymnázium
jsem slyšela chválu, jak je kvalitní, takže naše volba byla jasná. / Dostupnost / Příprava na VŠ / Chtěli jsme na 8leté gymnázium. Rozhodovali jsme se mezi Kralupy a Slaným. Dali jsme na kladné doporučení. / Protože je
nejlepší. / Syn se na "klasické" základní škole nudil, chtěli jsme více využít jeho potenciál. Právě tuto školu jsme
zvolili z hlediska dostupnosti a dobrých referencí. / Škola je blízko bydliště, dobrá pověst školy, skvěla
připravenost studentů na VŠ / Je v místě bydliště jedinou střední školou, nabízí spoustu zajímavých aktivit, má
dlouhou tradici, jsme také bývalí absolventi, stále si drží dobrou pověst.... / kvalitní škola s dobrou výukou v
blízkosti bydliště / výborná pověst školy, výsledky studentů, rodinná tradice studia na této škole / Dobré
reference, dobrá dostupnost, rodinná tradice / syn je studijní typ, škola má dobrou pověst, je v dobré vzdálenosti
/ očekávali jsme kvalitní vzdělání v dostupné vzdálenosti od bydliště / Dobré recenze, dobrá dostupnost, / rodinná
tradice / zkušenost se starším potomkem / úroveň klasického základního školství / úroveň vzdělávání / Je to
nejkvalitnější škola poblíž bydliště. / Podle ohlasů / blízko od bydliště, dobré výsledky u maturit,
je v místě bydliště a nabízí kvalitní vzdělávání, Blízko domova / Protože z dobře dopravně dostupných víceletých
gymnázií vypadalo to vaše jako nejvíce "otevřené" a motivací bylo i to, že se synovi třeba poštěstí získat v okolí
nějaké přátele. / Osobní zkušenost / Škola má velmi dobrou pověst, měli jsme dobré reference od rodičů
kamarádů, kteří měli se školou již zkušenosti, velmi dobře na nás působily i přípravné kurzy na přijímačky, vysněná
škola našeho dítěte :-). / Dobré reference od známých "Malá" škola, "rodinné prostředí", relativně dobrá
vzdálenost od bydliště
Vynikající úspěšnost maturit na přijetí VŠ

Náš komentář: Podle odpovědí si škola udržuje dobrou pověst.
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Otázka č. 3

Jak splnila škola Vaše očekávání?
154 odpovědí

Náš komentář: Z grafu lze jasně přečíst spokojenost či nespokojenost se školou. Hodnotilo se tradičně:
1 je spokojenost bez výhrad, 5 je nespokojenost – tedy konkrétně 62 (40,3 %) rodičů ze 154 je úplně
spokojeno, 7 (4,5 %) je nespokojeno.

Otázka č. 4

V čem ano a v čem ne?
102 odpovědí

Náš komentář: V odpovědích na tuto otázku se objevila spousta pochvalných reflexí ale i kritických
poznámek. Všem budeme věnovat velkou pozornost. Ty pochvalné si rádi přečteme a oceníme, u těch
kritických budeme pracovat na jejich odstranění. Děkujeme za tuto zpětnou vazbu. Zveřejňovat ji ale
nebudeme, neboť je často velmi konkrétní.
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Otázka č. 5
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Otázka č. 6

Prostor pro případné slovní doplnění výše uvedené tabulky

Náš komentář: v hodnocení těchto oblastí školního života opět převládá spokojenost. Opět i zde platí,
že se v odpovědích na tuto otázku se objevila spousta pochvalných reflexí ale i kritických poznámek.
Všem budeme věnovat velkou pozornost. Ty pochvalné si rádi přečteme a oceníme, u těch kritických
budeme pracovat na jejich odstranění. Děkujeme za tuto zpětnou vazbu. Zveřejňovat ji ale nebudeme,
neboť je často velmi konkrétní a jmenovitá.
Totéž platí i otázkách č. 7, 8.

Otázka č. 7

O čem se Vaše dítě pozitivně zmiňuje v souvislosti se školou?
130 odpovědí

Otázka č. 8

O čem se Vaše dítě zmiňuje negativně v souvislosti se školou?
117 odpovědí

Otázka č. 9

Máte chuť a můžete s námi spolupracovat? (beseda, exkurze ve firmě,
spolupráce s firmou, …). Pokud ano, vyplňte nám prosím druhý dotazník
věnovaný spolupráci (odkaz na závěr dotazníku)
138 odpovědí

Náš komentář: Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají nebo se chystají pomoci.
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Otázka č. 10

Mohla by vám naopak škola v něčem pomoci? Měl/a byste např. zájem
o nějaký kurz? - (počítačový, jazykový, ekonomický, sportovní, jiný…)
66 odpovědí
jazykové kurzy
Přípravka na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium.
pro sebe jazykový kurz, pro dítě sportovní např. volejbal
Osobně bych uvítala počítačový kurz - přechodem na Windows 10 jsem se začala ztrácet (tzv. intuitivní prostředí
je pro mne dost nepochopitelné). Dobré by bylo vědět, jak počítač "čistit", aby se nezanášel spoustou
nepotřebných souborů. Dnes jsou nové programy na vytváření grafiky ve vrstvách, na snímání toho, co právě
probíhá na monitoru apod. Ráda bych se dozvěděla, co všechno mohu pokud možno zdarma využívat a jak tyto
softwary fungují (co umožňují). Uvítala bych i hlubší proniknutí do používání jednotlivých FUNKCÍ v MS Excelu co funkce znamená, kdy ji využít a jak přesně s ní pracovat.
ano
ocenila jsem besedy o vzdělávání
jazykový aj
sportovní - společně s potomkem
jazykový kurz AJ pro věkově pokročilé bych skutečně uvítala
koncerty studentských kapel
sportovní, počítačový i jazykový kurz
jazykové kurzy, zdravotní cvičení
Výměnné pobyty se zahraničními studenty
Bylo by prima, kdyby se škola mohla otevřít i dospělým - například výtvarné a kreativní kurzy?
Ekonomika
počítačový
kurzy starsi - finance a hospodareni (pojisteni, ucty, hypoteky...), pro 8-lete - kurz jak se systematicky ucit prvni
pulrok, pro vsechny komunikace, zakaz mobilu pro vsechny a nepovolit pri vyucovani, pro vsechny - zavest
pracovni vyucovani (vareni, prace s naradim- podpora kreativity, podpora spoluprace) pokud bylo mysleno pro
rodice - kurz socialni site, web stranky

Náš komentář: Děkujeme za náměty. Výtvarný kroužek pro dospělé funguje již mnoho let, výměnný
pobyt studentů je zatím realizován s německým gymnáziem v Rottweilu (angličtina, němčina)

Otázka č. 11

Chcete nám něco ještě sdělit? Tak prosím zde.
45 odpovědí
Školu vnímám velmi pozitivně
Děkujeme, že máte se synem trpělivost, jeho výtvarné sklony to všem dost komplikují.
Spoustu elánu do dalších let vaší práce
Díky a přeji všechno dobré do budoucna
Rádi bychom kombinovali matematiku Hejného metody s klasickou. Ale nikdo na to moc neslyší.
Nabídka přednášky- finanční gramotnost - jak si dát pozor na podvodné jednání, manžel již jako nabídku posílal
Děkuji vedení a učitelskému sboru, v této chvíli (po necelém 1. ročníku) splňuje očekávání
Mohu nabídnout služby tisku, kopírování, laminování, jinak z časových důvodů jen velmi omezeně nějakou pomoc
např. o víkendu
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Celkově převládá u nás o dítěte spokojenost s opuštěním ZŠ a přechodem na Vaše gymnázium
Děkuji!
Děkuji za vše
Existuje krásný projekt "CESTA za SNEM", kde lidé překonávají sami sebe. Popřemýšlejte, zda by nešlo propojit
Váš vzdělávací ústav s touto organizací. K obohacení by došlo určitě na obou stranách.
Projektové vyučování; větší koordinace mezi učiteli a předměty; výlety a další akce více propojené s učivem.
Velice Vám děkuji za vše, co děláte. Obdivuji vyučující, že dokáží dennodenně přednášet, připravovat se na další
výuku, zapisovat studijní výsledky, ustát tak živý kolektiv dětí atd. Obdivuji vedení školy, že zvládá zajistit
financování, údržbu, vybavení a prezentaci školy, komunikaci s učiteli a všechny personální změny, sestavování
rozvrhů a koordinaci suplování, výletů atd. atd. Moc děkuji také všem pracovníkům v kuchyni, uklízečkám
školníkům a dalším, kteří často zůstávají v pozadí, ale jejich podíl na fungování celé školy je veliký. Přeji Vám
dostatek sil, tvořivosti, zdraví, radosti a lásky, dostatek odpočinku, prima osobní život a úctu k sobě samým za to,
co všechno každý den dokážete.
Malý problém bych viděl. Škola má být nepolitická´. Proto vidím problém v nabádání učitelem na účast na
demonstraci jakéhokoliv typu. Nechte žáky si udělat svůj názor. Jinak jsem rád, že můj syn chodí právě na Vaši
školu.
Děkujeme.
Neberte toho Bakaláře tak vážně. Mí rodiče se dozvídali známky z třídních schůzek a z vysvědčení, a pro jejich i
mojí nervovou soustavu to bylo tak akorát. A učitel by měl mít především čas na přípravu výuky, a nikoli online
agendu.
Jsme spokojeni, děkujeme za přístup všech.
Děkuji za vzdělání mého dítěte.
Děkuji panu řediteli, že stále udržuje vysokou prestiž gymnázia.
Vážím si Vaši práce. KH
Vaši školu všude doporučujeme, je jedinečná svou atmosférou a vztahy mezi studenty ve třídách i mezi třídami (i
díky projektovým ŠVP) jsou velice přátelské. Nejednou jsme byli překvapeni tím, kterak si děti navzájem
pomáhají. Děkujeme za prostor k vyjádření a přejeme hodně sil ve Vaší práci, kterou děláte FAKT SKVĚLE.
Přeji pevné nervy a neztrácet chuť učit. Nemáte to lehké.
Držíme Vám palce i nadále a děkujeme všem pedagogům za 8 let skvělé práce.
Vážím si toho, co škola pro formování osobnosti mého dítěte učinila, dostalo se jí kvalitního vzdělání a
prostřednictvím této ankety celému profesorskému sboru velice děkuji.
Děkuji a oceňuji
V chemie se píší protokoly až po laboratorních pracích, protokol se v praxi vždy píše v průběhu - nikoliv do týdne
po provedení - toto se mi nelíbí. Někteří profesoři kompenzují výuku tím, že zadání, které by měli dělat v hodině,
je dělají za domácí úkol (žáci nemusí být v domácnosti vždy vybaveni vším, co se po nich požaduje).
Děláte prima školu, díky za to!
Jsem spokojená a stejně tak dcera. Děkuji a přeji mnoho nadaných, slušných a spolupracujících studentů.
Děkuji, doufám, že i synovi se splní přání a stane se Vaším žákem.
Chci školu celkově pochválit, děláte to vše na jedničku.
Nelíbí se mi fungování Spolku přátel Dvořákova gymnázia, kdy jsou příspěvky vybírány jako "povinné", přestože
povinné nejsou. Myslím si, že je to ostuda a gymnázium to nemá zapotřebí. Nikdo nemůže nutit rodiče, aby
přispívali do spolku, tak jak se tomu děje nyní. Příspěvek je dobrovolný, o čemž se na třídních schůzkách mlčí a je
vynucována úhrada příspěvku. Je to podraz na rodiče.
Fandíme novému ŠVP pro čtyřletá gymnázia
Vážím si vaší práce a děkuji (myslím, že v tomto věku dítěte má velký vliv na utváření jeho osobnosti)
Vaše práce je těžká, ale velice důležitá. Vychováváte naše děti, vzděláváte, motivujete, ukazujete možnosti.
Způsob, jakým to děláte, se zdá být dobrým. Přeji vám hodně sil, pevné nervy a co nejvíc spokojených a úspěšných
studentů. Děkuji
Přeji hodně úspěchů, škole, studentům i profesorům.
Jsme s dcerou šťastné, že je v našem městě taková kvalitní škola a my jsme dočasně její součástí. Přejeme mnoho
dalších úspěchů škole, studentům i personálu.
Jsem s Vámi velice spokojená a děkuji za péči o dceru. Po špatných zkušenostech s minulou školou, kde se
problémy a názory studentů řešily vyhrožováním a šikanou, byla Vaše škola tou nejlepší volbou. SM
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Z vaší školou jsme spokojeni
Gymnázium v Kralupech jsem vždy bral a stále beru jako prestižní školu, ale teď mám obavy, že se to mění k
horšímu. Např. vybavení školy, kvalita některých profesorů, vztahy mezi profesory…
Vážíme si vaší práce a obětavosti a přejeme hodně trpělivosti, energie a báječných nápadů.
Držíme vám palce!
Myslíme si, že je pro studenty důležité, aby viděli smysl studia, kam se dá směřovat. Proto by se nám líbila
možnost návštěvy místních firem, společností, které mají možnost studentům nabídnout pozice po studiu.

Náš komentář: Děkujeme za pochvalná slova i věcné kritické poznámky.
K těmto poznámkám uvádím:
Příspěvky do naší o. p. s. skutečně nejsou povinné. My o ně rodiče pravidelně žádáme (prosíme), neboť
tyto finanční prostředky mohou nadstandardně zlepšovat studentský život v naší škole. Na nic jiného
samozřejmě využívány nejsou. Dělají to tak v drtivé většině všechny školy v ČR.
Hejného metodu s klasickou matematikou již kombinujeme. Vztahy mezi učiteli v pedagogickém sboru
jsou – jsme o tom přesvědčeni – dobré a v převážné většině velmi dobré. Škola je nepolitická. Pokud
došlo k nabádání učitelem k účasti na jakékoli demonstraci, pak to považujeme za chybu, která by se
neměla opakovat.
Z odpovědí na otázku č. 11 jsme vyřadili pouze jednu reflexi. Opět byla spojena se jménem, a z tohoto
důvodu se nedala zveřejnit.
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