
Výsledky studentské ankety 

Včetně komentářů  

1. Studentská rada na naší škole: 

Odpověď Počet 

Pracuje dobře 128 

Nepracuje podle mých představ 59 

Nevím, že existuje 66 

2. Moje aktivní účast ve studentské radě 

Odpověď Počet 

Ano 12 

Ne 244 

3. Uvažujeme o možnosti zavést studentské vysílání přes "školní rozhlas" –  např. ranní 

rozhlasové vysílání tříd (hudba, slovo ...), které by projevily  zájem: 

Odpověď Počet 

Dobrý nápad 120 

Nesmysl 22 

Nedovedu si přestavit, ale proč to nezkusit 114 

4. Můj komentář k otázce číslo 3: 

Odpovědi 
Určitě by to všechny ráno probudilo 

Its gonna be Legen... 

Sám jsem o tom již přemýšlel, když jsme s přáteli hlásili. 

Myslím, že hudba by nebyl vůbec špatná. Např. každá třída by mohla za sebe dát nějaký "mix", který by se mohl 

určitá rána nebo i velké přestávky pouštět :) 

Nejlépe kdyby rádio vedl profesor Mencl. 

Možná to bude ráno pro studenty rušivé, mnoho jich ještě ve škole dospává a chtějí ráno klid. Možná nějaké 

krátké nenásilné vstupy. 

Dobrá příležitost k načerpání zkušeností pro studenty plánující svoji budoucnost v oboru žurnalistiky. Podobnou 

úlohu a lépe by však mohly plnit školní noviny, které jsou dnes absolutně nefunkční. Jisté řešení bych viděl v 

intervenci někoho, kdo má zkušenosti v oboru a byl by schopný dobrovolníky nasměrovat. 

Kdo bude chodit takhle brzy ráno do školy? 

možná ale jednou za čas to není špatný nápad :) 

Uvítala bych, kdyby se ve školním rozhlasu pravidelně zmiňovala aktuální výročí, popřípadě některé významné 

události posledních dnů... 

Od věci by ani nebyla "Ranní chvilka poezie", "Písničky na přání" nebo například možnost vyjádřit svůj postoj k 

určitému tématu. Mělo by být ošetřeno, aby do rozhlasu nepronikla nevhodná vyjádření... 

Myslím si, že je důležité prostřednictvím rozhlasu připomínat například zvláště důležitá výročí, jako je 

10.6.1942, popřípadě by byl hezké hlásit průběžné (ne)úspěchy našich sportovců při olympiádách aj. 

přijde mi to jako skvělý nápad i v rámci např. vzdělávání v hudbě 

To je skvělý nápad, konečně se dozvíme nějaké informace a jako studenti se také dostaneme takříkajíc ke slovu. 

Pozdrží to hodinu a zlepší náladu, takže proč ne 

Studenti by nejdřív měli častěji mluvit do rozhlasu, pak by se to dalo zkusit. 

Nápad se mi zamlouvá, myslím, že by to vůbec nebylo špatné. 

Osobně si nechci ani představit náladu některých učitelů, do jejichž hodin se bude program každé ráno vysílat. 



Pokud půjde o čas před začátkem vyučování, polovina lidí z toho nebude nic mít. 

Vhodné i o velkou prestavku 

Když si uvědomím, jaký je ve třídě ruch před začátkem vyučování tak mi to nepřijde jako dobrý nápad, ale třeba 

nemám pravdu. 

Myslím, že by to nemusel být špatný nápad, ba naopak. 

Nechtěl jsem zaškrtnout přímo, že je to nesmysl. Ale abych mohl odpovědět na tuto otázku, rád bych znal více 

informací. Z otázky si bohužel nedovedu moc představit, jak by to mohlo fungovat. 

Vtip nebo hudba nebo tipy na zajímavé akce které se v páteční večer konají (koncerty, přednášky, divadlo atd...) 

by mohl být dobrý nápad 

hlasuji pro hudbu 

Myslím, že hudba po ránu povzbudí. 

Nevím, k čemu to bude dobré, ale pokud půjde o pozvání na nějakou akci či nějaké zajímavé info, určitě by se to 

hodilo. 

Mohlo by to fungovat,ale mohlo by to přinést i spoustu nejasností. 

hudba po ránu je dobrý nápad 

Zkuste to i přes radioamatérský rádiový vysílač - pak si to může každý pustit do uší. Taky můžete zkusit 

streamování do vnitřního intranetu školy. Problém je, že někoho to může rušit při učení na poslední chvíli. 

Určitě bych to zavedla, nápad se mi velice líbí. 

Moc jsem to nepochopila,ale podle toho,co chápu,to neni nápad k zahození. 

Vyrušovalo by to průběh první hodiny.  

V případě, že by se to dělo ještě před začátkem první vyučovací hodiny, by to pro mě bylo úplně zbytečné, 

protože dorážím těsně před zvoněním. 

Úžasný nápad, byla bych ráda, kdybych to tu ještě zažila 

Myslím, že by se nezapojilo moc lidí. 

myslim ze je to skvely napad 

Myslím, že je to dobrý nápad, ale myslím, že by se toho zúčastnila jen minimální část tříd 

určitě by to byl dobrý nápad, myslím že by to oživilo a obohatilo můj příchod do školy. 

Myslím, že by to mohl být příjemný vstup do dne. 

Obsah rozhlasového vysílání by se mohl probrat se zástupci jednotlivých tříd ve školní radě, která, pokud je mi 

známo, za celý rok nezasedala (stejně jako minulý školní rok). Žáci by určitě měli spoustu nápadů :). 

Sám bych se účastnit nemohl, ale pokud by si někdo našel čas, tak by to mohlo být dobré. 

Dobrý nápad 

Bylo by to super. 

No, nemám ponětí, jak byste to provedli s tou hudbou, takže mluvené slovo by bylo lepší :) 

Záleží, jaká hudba :) 

Je to zbytečné a bude to zdržovat výuku. 

Jistě by to bylo něco jiného, nového, svěží vzduch. Jako zkouška proč ne, ale nemělo by to rušit výklad :)) 

Už takto většina učitelů když někdo hlásí (tedy většinou pan Mencl) tak je to spíše zdržuje od práce s dětmi... 

takže by to bylo jen zbytečné prodlužování... 

Mohlo by to být velmi zajímavé. 

Jde o to, jestli by se vůbec nějaké třídy chtěli zúčastnit. Navíc vysílání by asi nemohlo být každodenní a mohlo 

by probíhat např. každé pondělí a pátek. 

Bylo by to dobré o velké přestávce, kdyby každá třída měla jeden školní den vybrala si sama, co bude o 

přestávce vysílat. 

Jaký by byl účel tohoto hlášení? 

Nedovedu si představit, že by to fungovalo - většina profesorů se k rozhlasu staví dost skepticky... 

Rušení od výuky nebo přípravy na výuku, školní noviny jsou ideálnějším řešením. Panu Menclovi se v hlášení 

stejak nikdo nevyrovná! 

 

5. Moje aktivní účast ve studentském vysílání: 

Odpověď Počet 

Ano 44 

Ne 210 

6. Hlavní přestávku bych někdy rád(a) trávil(a) na dvoře. 



Odpověď Počet 

Ano 171 

Ne 84 

7. Můj komentář k otázce č. 6 

Odpovědi 
Zvláště za hezkého počasí. Byla bych pro rozkládací lehátka. 

...Dary! 

Zažil jsem na základní škole podobnou akci, ovšem s tím, že trávení velké přestávky na dvoře bylo povinné. 

Nesnášel jsem to. 

Ale muselo by to být dobrovolné. 

Občas není na škodu nadýchat se čerstvého vzduchu. 

Nejlépe mimo budovu školy. 

Určitě by bylo dobré trávit volný čas na čerstvém vzduchu. Samotná procházka ze tříd na školní dvůr by nám 

neuškodila. 

Samozřejmě by bylo třeba zařídit na dvoře něco, co by studenty nalákalo. Navrhuji třeba aktivitu jako např. 

fotbal, frisbee, nebo házenou. Pro hru a následnou pauzu na samotnou svačinu bych také zvážil prodloužení 

hlavní přestávky. Můj jednoduchý plán je zkrátit všechny desetiminutové přestávky na pět minut a ušetřených 15 

minut přidat k velké přestávce. Vzniklá 35-minutová přestávka by byla opravdovou psychickou pauzou a 

rozdělovala by výuku na dvě části. Zvažte prosím můj návrh. Děkuji. 

Chtělo by to mít si tam kam sednout. 

Možná kdyby si bylo na dvoře kde sednout. 

Protažení a čerstvý vzduch mi tady ve škole o přestávkách chybí 

V letních dnech by bylo fajn jen tak si sednout ven do trávy a obohacovat se o vitamin D :-) 

Během přestávek by se mi možnost pohybu na čerstvém vzduchu zamlouvala, zajímavá by mohla být i výuka 

některých předmětů na dvoře školy. 

ale pořídit/vyndat na dvůr aspoň 1 lavičku 

Určitě! Ve škole trávím mnooho hodin denně, bylo by fajn, jít občas na dvůr, nadýchat se čerstvého vzduchu a 

pobavit se s ostaními studenty (se kterými se ve škole ani nepotkáme). 

Nápad je to velmi zajímavý, za současných podmínek si ale neumím představit, co bych na dvoře o přestávku 

dělal. 

Není to špatný nápad, ale určitě by to nemusela být každá velká přestávka. 

Jen někdy ( dobré počasí), na nějakých lavičkách, židlích... 

Když je hezky proč nejít ven, dobrý nápad 

Ale aby to nebylo pro všechny zase povinné, to je potom otrava. 

Není k tomu žádné důvod, je lepší to trávit ve třídách a na chodbě 

Myslím, že je to dobrý nápad. 

SKVĚLÉÉÉÉ! moc ráda bych aby se zábava přesunula i na dvůr. mohla by se tam vždy pustit nahlas hudba a my 

bychom si mohli příjemně odpočinout na čerstvém vzduchu :) 

Myslím, že by to bylo příjemné jít ven během dne v zavřené škole. Určitě souhlasím s možností chodit na dvůr 

Rád si těžce vybojovaný odpočinek vychutnám ve třídě. 

Nemá to smysl. Na dvoře by museli být lavičky a žádná auta. Navíc je dvůr malý. 

Házet si z míčem. jít na čerstvý vzduch.... 

zajimave 

Já osobně bych na dvůr asi moc nechodil, ale být žákem nižšího gymplu tak tam asi chodím. 

Když by bylo hezké počasí, tak je to dobrý nápad. Ještě na dvoře chybí nějaké lavičky. 

Nemyslím si, že by to bylo k něčemu vhodné. Pro nižší ročníky možná, ale pro starší by to bylo spíše na obtíž. 

V tom případě by se hodily deky/lavičky a prodloužení velké přestávky :) 

Jde o to, co by se na dvoře smělo dělat a vzhledem k parkujícím autům tam rozhodně není místo pro celou školu, 

ale v teplých dnech by to nebylo na škodu. 

Super nápad! 

Chybí mi ve škole čerst ví vzduch, ale je nás moc žáků na tak malý prostor. 

Bylo by to skvělé! 

Nevím,jak moc by se mi chtělo ven,obvykle mi na to stačí jen hodina tělesné výchovy. 

Myslím, že by to udělalo více škody než užitku, jelikož studenti by využívali prostory pro kouření 

Možná v letních měsících by to byla dobrá změna, ale bylo by skvělé například v zimě udělat celoškolní 

koulovačku na školním dvoře, nemuselo by to být pořád, ale jednou začas by to bylo docela příjemné. 



za hezkeho pocasi velmi osvezujici 

Nevím, co bych tam delala 

Ale nesměly by se tam parkovat auta. 

Chtělo by to dát tam lavičky. 

Myslím, že i studenti občas potřebují vychladnout :) 

Bohužel je za školní rok velmi málo teplých a slunečných dnů na to jít ven. 

Pochopitelně pouze za vhodného počasí a s přáteli. 

Na trampolíně 

Myslím, že by to bylo zbytečné a trvá to docela dlouho, než se celá škola vyhrne na dvůr. 

Není moc čas. 

Když je venku teplo, tak je ve škole k padnutí, takže čerstvý vzdoušek neuškodí :D 

Nemyslím si že je to dobrý nápad nechat tak velký počet dětí na dvoře v naší staré škole to vůbec nefungovalo 

každou chvíli si někdo něco udělal. 

Podle toho, co bychom tam mohli dělat. 

Myslím,že v hezkých např.letních nebo jarních dnech by bylo fajn trávit velkou přestávku v parku před školou 

spíše než na dvoře. 

Když nebude pršet tak to musí být dobré. :)) 

Myslím si, že je to opravdu dobrý nápad. 

Ano trávila za podmínek když bude hezké počasí jinak bych to moc nedoporučovala 

Ale jenom když bude teplo 

Hrál bych třeba fotbal. 

myslím, že je na to málo času 

Nejvíce by mi vyhovovalo, kdyby během velké přestávky byl vstup na dvůr dobrovolný. 

O hlavní přestávku se nejlépe opakuje učivo :) 

Zajímavé oživení přestávky. 

Čerstvý vzduch, sluníčko :-) 

Byla bych ráda, kdyby na dvoře byly i nějaké lavičky. 

Dobrý nápad :-) 

8. Během hlavní přestávky bych uvítal/a možnost hrát ping – pong v suterénu: 

Odpověď Počet 

Ano 134 

Ne 116 

9. Můj komentář k otázce č. 8. 

Odpovědi 

why not 

Obávám se, že jeden či dva stoly by byly příliš málo pro pohodlnou hru, navíc by mohly snadno dopadnout 

podobně jako stolní fotbal v prvním patře. 

Přijde mi to zbytečné a nemyslím si, že by se dostalo na každého, kdo by chtěl. 

Strácely by se pálky, míčky, A nakonec by se rozbil i stůl. 

(viz fotbálek na prvním patře) 

Já osobně ne, ale pro mladší studenty si myslím, že to může být fajn. 

Kdo a kdy by ale stavil ty stoly? A není tam dostatek místa, kdyby chtělo hrát více lidí. 

Například v naší třídě se v minulých letech ping-pong velmi rozmohl, proto si myslím, že by touto možností 

vzali zavděk i ostatní studenty. 

O hlavní přestávku ráda odpočívám (a nechce se mi hrát ping pong), ale myslím, že je to celkem dobrý nápad. 

Je to sice dobrý nápad, ale dle poslední zkušenosti s fotbálkem si myslím, že by byl hned poničený.. 

Bojím se, že by to dopadlo jako s fotbálkem (zničení) 

Nebaví mě 

Bude nějaká zábava i ve škole 

Nevím, ping pong moc nehraji a asi bych tam často nechodila, na druhou stranu třeba občas bych si zahrát šla.. 

tolik času o přstávek zas není abych stihla chodit i hrát ping pong 

Zahrál bych si, ale organizovat se mi to nechce. Vynášet a zase uklízet všechny stoly zabere drahocenný čas 

přestávky. 



Nehraji ping pong. 

Musí se počítat s tím, že se budou tvořit fronty - chtělo by promyslet sytém regulování času/ utvořit zápisovou 

listinu na ten kerý den popř. něco podobného 

Někteří by to třeba uvítali: Nepřijde mi to jako úplně špatný nápad. 

Jeden ping-pongový stůl pro +/- 500 lidí? Zbytečné, akorát by se rozbilo nebo ztratilo sportovní náčiní a pálky i 

míčky by mohly být používány na jiné činnosti, takže by to nemuselo být zrovna bezpečné. 

není čas na ping pong 

Pokud by nebylo hezky,je to taky skvělý nápad! 

Kdyby se hrál ping-pong,nejspíš se to brzy rozbije,ale hlavně tam nejspíš bude moc lidí na to,aby si člověk 

vůbec zahrál. 

Ping-pong nehraji, ale někteří by to určitě uvítali. 

hodně stolů 

Mám rád ping-pong 

Hlavní přestávka by byla moc krátká. 

Ping pong není mým nejoblíbenějším sportem 

myslím že hrát ping-pong je skvělá zábava, ale vzhledem k počtu žáků kteří by jistě chtěli hrát bude nemožné 

tuto věc realizovat.... 

nehraju ping pong 

Jelikož by se v tom musel udělat systém. Nakonec by se k němu nedostali všichni a byl by tam chaos. A dále by 

se brzy určitě rozbil. 

Mohlo by to být příjemné odreagování. 

Dobrý nápad 

Je mi to jedno. 

Kdyby byl čas tak super nápad. 

Ze zkušeností ze ZŠ by to přineslo jen spoustu hádek o to, kdo/s kým bude hrát... 

dobrý nápad - rád bych si zahrál 

Já osobně bych ho nehrála, ale kdyby ho někdo hrál, tak by mi to nevadilo :). 

Parádní nápad ! Odreagování od učiva bezvadné :)) 

Tak to je zbytečnost a zbytečně utracené peníze asi by se to během pěti sekund ztratilo.. :( 

Byl by to chaos , ale proč ne ... 

nehraju ping-pong 

Ano, ovšem asi bych se neúčastnil. 

Opět chválím :-) 

Nezáleží mi na tom, nehlasuji. 

10. Líbilo by se mi hrát volejbalovou mezitřídní ligu během školního roku, ve svém 

volném čase: 

Odpověď Počet 

Ano 125 

Ne 124 

11. Můj komentář k otázce č. 10. 

Odpovědi 
no way 

Jsem nadšen tímto pokusem o přiblížení americkým highschools, bylo by motivační ocenit účast například 

známkou v tělesné výchově. 

Myslím ale, že by bylo lepší, kdyby to bylo místo hodin tělesné výchovy občas. 

Myslím , že by to spojilo kolektiv a vyvolalo správnou rivalitu mezi třídami. Myslím,že vůbec takovéto 

"souboje" na škole chybí (nejen ve volejbale). Například i na tělovýchovné kurzu si myslím, že by to bylo fajn. 

Kdyby se soutěže a hry z celých dnů sčítsaly, byla by to výzva. 

klidně :) 

Za zkoušku to stojí 

Nejlépe i fotbalovou 

Je to fajn nápad, ale nemám moc volného času, tudíž nevím, jak by to šlo zorganizovat... 

Nemám ráda volejbal 



Nemám příliš volného času, ale kdybych zrovna měla, proč ne, volejbal je fajn 

Docela k ničemu, protože volný čas téměř nemám 

Neumím volejbal. 

Byl by asi problém s výškovými a dovednostními rozdíly hráčů. Opravdu se mi nechce hrát proti člověku 

dvakrát vyššímu než jsem já. 

Nehraji volejbal. 

Myslím, že nápad je to dobrý, bohužel pro sportovce, kteří mají pravidelné tréninky by to byla spíš přílžitost se 

zajít podívat a podpořit kamarády, když bude čas. Bohužel i já se řadím mezi sportovce :) 

Ve svém volném čase. To je bohužel ten problém. 

Nejsem talent na sport, takže za mě ne :) 

Valná většina studentů je moc líná, aby si nechala brát svůj volný čas. 

Obávám se, že pokud se turnaj bude konat po škole a ne během vyučování, nebude tak hojná účast, ale jelikož je 

na naší škole volejbal vcelku oblíben, myslím, že by se pár týmů našlo. 

ačkoli mám volejbal ráda, volný čas raději trávím mimo školu 

Konečně možnost poměřit se s ostatními třídami! 

Můj oblíbený sport je právě volejbal a je mi strašně líto, že se nezúčasňujeme těchto akcí. 

To by bylo zajímavé, jen nevím, jestli by byli všichni ochotní přijít a jestli by byla organizace snadná. 

Ano, ale nehrál bych. 

ve volným čase né, o vyučování beru 

Lidi by nebyli ochotní obětovat svůj volný čas 

napad dobry, nevim jak by vysla realizace 

nemám volný čas 

Volejbal je super sport a dobře se při něm uvolníme. 

Ve volném čase ? O.o 

Ale osobně nemám čas. 

Ve volejbalu nevynikám... 

Nehraji volejbal, ale proč ne. 

nemusím moc TEV 

Je mi to jedno. 

Pokud to nebude mít za následek mezitřídní rivalitu tak proč ne :)) 

Bylo by to fajn, už jen proto že volejbal hraju 

Dobrý nápad, já osobně bych raději zůstala u fandění třídnímu týmu. 

Určitě by to bylo zajímavé zpestření školního roku 

Skvělé, určirě bych hned zavedl. 

já hrát nechci, ale je to dobrý nápad 

Ve volném čase? Vždyť hodně lidí má už své zájmy ve volném čase ať už sportovní nebo pilná příprava do školy 

Ráda bych, aby se konal během školního vyučování a zbytek třídy fandilo. 

Nemam moc volneho casu. 

Tady bude problém s docházkou tříd - ne všichni ze tříd hrají volejbal a když tedy např. z osmičlenného týmu 

vypadnou dva lidé, tak jsou hned nerovné podmínky... 

12. Moje aktivní účast na volejbalové lize: 

Odpověď Počet 

Ano 86 

Ne 165 

13. Mohu pomáhat s organizací volejbalové ligy: 

Odpověď Počet 

Ano 81 

Ne 169 

  



14. Uvítal(a) bych, kdyby GK mělo profil  na: 

Odpověď Počet 

Facebooku 177 

Twitteru 31 

Linkedinu 4 

Nikde 61 

15. Bufetové   občerstvení: 

Odpověď Počet 

Využívám, a ve stávající podobě mi vyhovuje 171 

Využívám, ale nevyhovuje mi 36 

Nevyužívám 46 

16. Moje návrhy na změnu bufetového občerstvení: 

Odpovědi 
zamezit předbíhání pod výstrahou sankcí 

Ocenil bych možnost zakoupit ovoce, pro začátek například jablka. 

Možná přidat další suroviny. 

Možnost pití čaje při hodině bych s radostí uvítal 

Libilo by se mi, kdyby byl bufet prostornejsi, s gauci, kde by se dalo posedet a popovidat. Stejne hodne lidi travi 

prestavku pred bufetem... 

Osobně dávám přednost vlastním svačinám a to ať už z důvodu kvality potravin, nebo také finanční náročnosti. 

Bufet ve škole se mi ale zdá velmi dobře vybavený. 

Větší nabídka ovoce a pečiva 

Rozšíření sotimentu (jablka, slané pečivo) 

předbíhání! udělat tam nejakou zábranu, aby se nedalo předbíhat. Teď už jsme starší tak můžu vynadat ostatním, 

když jsme byli mladší, každý se našim stížnostem jen smál 

Nemůžu vystát studenty, kteří neustále předbíhají ostatní. To ale není chyba bufetu ani paní, která zde pracuje, 

ale výchovy studentů. 

Jinak možnosti občerstvení jsou celkem rozsáhlé a mně vyhovují. 

Současný bufet mi nevyhovuje. Bylo by super, kdyby se k bufetu přidala nějaká další místnost (vedlejší dílna?), 

kam bychom umístili pár křesílek a stolů, abychom si mohli o přestávku sednout, najíst se a relaxovat. Také bych 

rozšířila sortiment nabízeného zboží: například více sladkého čerstvého pečiva, káva, ovoce, mléko. Také bych 

přidala alespoň 1 paní prodavačku, jelikož stávající jedna to nestíhá a v bufetu se neustále tvoří nekonečné 

fronty, ve kterých se akorát předbíhá. 

Myslím si, že by bylo vhodné trochu oživit sortiment, který se za pět let mého bytí na naší škole prakticky 

nezměnil. Uvítal bych možnost nákupu i alespoň trochu zdravých potravin, ne jen chipsu, parků, sladkostí a 

limonád (což je víceméně kompletní nabídka)... 

Hodilo by se zavést do prodeje i něco zdravějšího, například ovoce. :) 

Prodávání více pečiva, pomazánek, sýrů, zeleniny a ovoce 

Není tam ovoce nebo jogurty 

Fronty. Ale s tím se asi nedá nic udělat. 

Není třeba měnit, jen by se mohl zvětšit sortiment 

Myslím, že by bylo vhodné rozšířit sortiment i o zdravou stravu - ovoce, zelenina ad. 

Bufet se mi velice nelíbí. Dovolte abych uvedla několik návrhů. Můj první je: zmeňte obsah potravin. obložené 

rohlíky se nedají jíst, tousty nebývají lepší a párky v rohlíku mi připadají nezdravé. A každý den je tam to samé. 

Když si omylem zapomenu doma svačinu, tak celý den trpím hlady, protože jídlo v bufetu jíst nemůžu. Prosila 

bych o nakoupení lepšího pečiva, o rozšíření sortimentu, aby se prodávaly lepší pochoutky. Třeba i chleby s 

pomazánkami, různě plnění šneci z listového těsta, možná třeba i nějaký ten croissant, nemluvně o čerstvém 

ovoci a zelenině!!! Dále bych uvítala lepší výběr značek minerálních vod. Toma natura mi nechutná. Kdyby se 

prodávala třeba mattoni nebo podobně, bylo by to lepší. Dalším bodem je určitě prostředí v bufetu. Myslím, že 

skvělé by bylo, kdyby se z malé místnosti stala o něco větší a upravenější, se stolky ke kterým bychom si mohli 

sednout a v klidu si svou svačinu sníst. Posledním návrhem je přidat alespon ještě 2 další lidi, kteří by si pospíšili 

s občerstvováním sudentů. fronty jsou hrozné a zaberou celou přestávkou. Také s tím souvisí například nákup 



nového toustovače a jiné techniky na jídlo. 

Prodej ovoce 

Chtělo by to více zdravého jídla. 

ovoce, zelenina, vic druhu piti 

Větší a pestřejší sortiment, uvítala bych více zdravějších potravin, popřípadě nějaké ovoce. A kvalitnější káva! 

bezlepkové výrobky, ovoce/zelenina 

Nové nápady,změna stereotypního zboží a více možností,například ovoce a zelenina. 

Nejspíš by mi vyhovovalo, kdyby bylo možno zakoupit čerstvé ovoce. 

V bufetu bych uvítala více zdravých věcí jako např. ovoce, mléčné výrobky a podobně. 

Více zdravých potravin (např. ovoce, zelenina, bagety) Větší výběr z nápojů. 

Uvítala bych větší nabídku pečiva a zdravější jídla, např. ovoce, zelenina, müsli tyčinky. Zakázala bych 

hamburgery, smaženky apod., už jenom kvůli tomu zápachu! 

Oteviraci doba by mohla byt i po 7. hodine, aby si lide koncici 7.hodinou mohli koupit napr. obed. 

ovoce 

bagety 

V letních měsících by mohla být třeba zmrzlina 

Viz bufet v účku, který je bezchybný 

hranolky a podobně, pendreky, sladké cukry 

Většina z "jídel" nabízených ve školním bufetu neodpovídá základům zdravého stravování. 

Paní prodačka příjemná a dělá výborné párky v rohlíku. Ale mohli by tam být například i nějaké plněné bagety. 

Možná nějaké bagety 

Prodej čerstvého ovoce/zeleniny.. 

nebylo by špatné vrámci krámku v bufetu prodávat základní papírenské potřeby (např. tuhy, tužky, propisky, 

kružítka, pravítka, několik druhů sešitů). 

Možná bych uvítal možnost zakoupení nanuků. 

Grilovaní mi chybí 

Občas bych pozměnil "menu". 

Nic. 

Je tam velmi zvláštní prostředí. Neumím popsat :( 

občas si koupím LAYSKY takže mě to stačí 

Nechala bych ho, tak jak je. 

Uvítala bych, kdyby byla možnost zakoupení ovoce (jablka,mandarinky,banány). 

je fajne .... nic bych neměnila možná ty fronty jsou někdy delší ale dá se to vydržet... 

Chtělo by to víc baget atd. 

Chtělo by to více hamburgerů v housce :D 

Ve školním bufetu by se mohly objevit základní potřeby z papírnictví např.:Trojúhelník,sešit,tužky :) poslední 

záchrana,pokud něco zapomenem. 

Osobně bych uvítala, kdyby byly v bufetu k zakoupení i papírnické potřeby. 

Mohli by zde prodávat i školní potřeby(kružítko,pravítko,tužku). 

Ovoce, zelenina 

Driv prodavali jablka. Nejaka trochu zdravejsi strava. Obcas je parek v rohliku dobry, ale krome toastu nic 

jineho, co zasyti, v bufetu neni. Treba testovinovy salat, nebo parkrat prodavali bagety. A krome tomy natury, 

ktera ochucena opravdu neni dobra, neprodavaji zadnou velkou ochucenou mineralku. 

Tvrdě vyplenit předbíhání - jak k tomu přijdeme my, kteří za celých šest let ani jednou nepředběhli? :-) 

Zaměřil bych se na "zdravější" sortiment - ovoce, zelenina, oříšky, celozrnné pečivo, mléčné výrobky... 

Z hamburgerů, hotdogů a jiných "bufeťáren" je mi blivo... :/ 

7. Stávající automaty na jídlo a pití: 

Odpověď Počet 

Využívám, a ve stávající podobě mi vyhovují 110 

Využívám, ale nevyhovují mi 52 

Nevyužívám 90 

 

  



18. Moje návrhy na změnu automatů bufetového občerstvení: 

Odpovědi 
Automaty na každém patře, ale konec konců si myslím, že většina studentů si raději dojde dolů do bufetu, kde 

jsou potraviny značně levnější. 

Poruchovost>100% 

Zdravější jídlo 

(Ne susenky a brambůrky) 

Opět jsou zde nápoje a jídlo zbytečně předražené. Rád bych ale vyjádřil svůj nesouhlas s přísnými pravidly 

ohledně strkání do automatů, nebo vytahování jídla zespodu automatu. Firmy, které tyto automaty zařizují si 

účtují šílené ceny za své zboží a tudíž si sem tam nějakou krádež zaslouží. Reakce školy, jako například volání 

policie, mi připadá opravdu dětinská. 

Sežraly mi už asi 200 Kč. Hlavně automat u třídy číslo 29. Je na něm napsáno, že bere padesátikoruny, ale už mi 

sebral tři. 

Z automatů bych určitě odstranila nezdravé věci a přidala více ovoce, mléka a zdravého mlsání. Jinak si myslím, 

že by bylo lepší změnit podobu bufetu... 

Mám na ně stejný názor jako na bufet. Také si myslím, že šest automatů je na naší školu možná trochu hodně, 

ale to je věc názoru. 

Některé jídlo je přehnaně drahé.. 

Nemusí být tak často porouchané 

V prvním patře zřejmě vymřely. Po schodech je to štreka. 

automaty jsou často rozbité 

Není potřeba tolik automatů na pití 

Myslím, že zbytečně svádí ke koupi drahých a nezdravých výrobkuů. 

Automaty jsou docela fajn, bofužel ale nejím sladkosti, tak je nemůžu využívat. Možná kdyby se prodávaly 

zdravější pokrmy? 

Věčně něco nefunguje a člověk snadno přijde o peníze. S náhradou jsou pak neuvěřitelné problémy. 

možnost vhození padesátikoruny 

Bylo by dobré, kdyby automaty braly padesátikoruny. 

Věci se zasekávají, a když to člověk jde někomu říct, tak to někdo ukradne. 

Mohly by být levnější. 

Automat u třídy č.29 je často rozbitý a po vhození pěnez nedostanu ani produkt, ani své peníze nazpět. 

Často nefunkční/sežerou peníze a nic nevypadne/zasekne se. 

V automatech by mohla být větší nabídka müsli tyčinek a kvalitnějších baget. 

Vzhledem k bufetu nejsou automaty moc potreba, jen po zavreni bufetu. 

zasekává se jídlo 

moc drahé 

Často tam nic chutného není, ale pití mi vyhovuje. 

Třeba, aby se v nich vyskytovalo ovoce 

Aby braly 20ti koruny!!! 

Dobrý 

Mohly by jednou za čas fungovat... :D 

minimálně je využiju, ale ujdou 

Často se v nich zasekne jídlo nebo peníze. 

V nejvyšším patře chybí automat na pití a během krátkých přestávek (5min) si pití nestíhám koupit dole. 

Méně poruch. A trochu levnější. :)) 

Často jsou nefunkční, zasekávají se, "žerou" peníze. 

Málo kdy je využiji radši si dojdu dolu do suterenu... 

Samá porucha 

Snížit ceny 

Mléčný automat 

Možná automat s čerstvým ovocem. 

Zavedení kvalitnějšího automatu na kafe. 

Rozšířit zdravý sortiment, vyhodit předražené bagety, nechutné energy drinky a sušenky, které si člověk koupí 

až tehdy, když všechno ostatní dojde... 

 



19. Peníze, které se získají na akcích typu bleší trh/sběr papíru apod. bych použil(a) pro 

naši školu na pořízení: 

Odpovědi 
Skládacích lehátek na dvůr školy. 

akcií 

X 

Automatu na zmrzlinu a projektory do všech učeben. 

pomůcky v chemických laboratořích 

Na vytápění školy v zimě a klimatizaci v létě 

Stěrek na tabule, nové nazvučovací přistroje(nejde ani tak o reproduktory, ale hodil by se silnější signál pro 

mikrofony) 

Pekneho bufetoveho prostredi s gauci... Kdyz nemame jidelnu, tak at mame aspon nejake svacinove misto 

Ničeho, naše škola je penězi přecpaná. Jestli někdo potřebuje peníze, tak jsou to samotní učitelé. 

Nové techniky, počítačů, lepšího pokrytí internetu a nového vybavení do tříd. 

závěsy, nové vymalování tříd, lepší sportovní náčiní do hodin tělesné výuky 

Podle uvážení zúčastněných. 

lepších počítačů 

Nic rozumného mě nenapadá 

Aby se v zimě více topilo. 

ozvučení auly, lepší programy na IVT, kurzy pro učitele IVT (nějaké další mladší praktikanty/učitele - mají 

přehled o počítačových novinkách), normální lavice do 21, 

Nového technického vybavení - počítače a promítací technika do více učeben. 

Vybavení tělocvičen, třídy jsou již dobře vybaveny 

ceny na majáles 

Nových počítačů do tříd. 

Závěsy (například v učebně 42), rekonstrukce záchodů, topení (klimatizace), zkvalitnění bufetu, lepší počítače 

do učeben 

Nových závěsů do učeben č. 16 a 46. 

Lepší vybavení 

Vybavení chemické laboratoře 

nových závěsů do učebny č. 16 

různých pomůcek či zajímavých vycpaných zvířat 

Chtělo by to nové lavice, ale hlavně židle, jelikož z nejméně poloviny trží šrouby nebo jsou zlámané. Je mi sice 

jasné, že na bleším trhu se nezíská tolik financí, ale přece jen by bylo třeba je pořídit. Nebo mě napadá nové 

vymalování, aby dojem z vnitřku naší školy nebyl tak moc depresivní. 

zmrzlinového automatu 

vylepšení stavu školy 

Nových závěsů, oken (postupně) 

počítačů nebo audiovizuální techniky 

Nevím, nic mě nenapadá 

Počítačů (aby byl pokud možno v každé učebně jeden), audiovizuální techniky a nových skříněk (některé starší 

jsou nevyhovující). 

-Lepších počítačů 

-Závěsů u oken 

Odměn - poukázek na knížky, aby je nemusela platit Rada rodičů 

Více interaktivních tabulí, lepší záchody 

Namazání dveří. Primáni musí chodit ve dvou. 

Na nové lavice a židle 

Novích židlí a lavic 

Zlepšení stavu nábytku. 

rekonstrukce dívčích záchodů, lepší vybavení bufetu, topení (klimatizace), závěsy.... 

systému, který by nedovolil do školy vniknout nepovolaným osobám. 

nových skřínek 

- výkonnější PC do celé školy s pořádným OS 

- každé pololetí přetřít lavice 

a nahradit poškozené židle 

- modernější učebnice (rozhodně není dobré učit se na prestižním gymnáziu z učebnic z roku 2005) 

vybavení školy (jako pomoc určená ke vzdělávání studentů) 



dotování různých akcí, záclony do některých tříd, 

Vyměnit starší pomůcky v tělocvičně. Nové lavice. 

Věcí, které se nedají zničit tak snadno, jako fotbalový stůl v 1. patře. 

Lavic 

Modernizaci a zkrášlování školy. 

Na zakoupeni nových lavic do nekterých tříd npř.42. 

Nějakých zábav, např. stolní fotbal, tenis atd. 

Nového vybavení tříd a například na zakoupení mantinelů, aby se o hodiny TV dal hrát i florbal. 

eskalatoru 

vylepšení některých tříd 

Vzhledem k tomu, že zatím stále neumím s penězi hospodařit, bych rozhodně nikomu neříkal, co za peníze 

pořídit. Myslím, že v současné době jsou využívány dobře. :) 

Zrcadel na dívčí toalety 

rekonstrukce toalet 

nového sportovního vybavení pro tělesnou výchovu. 

Počítačů 

Závěsů do oken. Ty ustřižené v půli sice mají své designové kouzlo, ale co si budeme povídat, dlouhý závěs je 

dlouhý závěs. 

Nové vybavení učeben/ nové skříňky/ kvalitní zvuková aparatura. 

zatemnění učeben 

Lepsi elektroniky (je skvele mit interaktivni tabuli, ale pokud k ni neni pocitac, ktery by se dokazal do 5 minut 

zapnout, je trochu zbytecna), a rozhidne kvalitni wi-fi, vymodlena nova wi-fi je uplne k nicemu, je tak pomala, 

ze prakticky nanacte ani nejjednodussi stranky. 

dataprojektorů, interaktivních tabulí a nového vybavení do chemické laboratoře 

zmrzlinového automatu 

nových lavic 

Florbalových hokejek a rozšíření tohoto sportu na škole. 

Interaktivních tabulí 

stánku s fornetami nebo něčeho podobného 

nových lavic 

lepších učebnic, více počítačů do tříd 

interaktivních tabulí 

barev na vymalování stěn, na výrobky žáků, které by se následně na chodbách i ve třídách vystavily, na různé 

školní akce, ... 

Na nové záchody. 

nové lavice a nové židle 

Vybavení v učebnách IT. 

Nic mě nenapadá.  

 

 

PS: k otázce 21: svůj volný čas mám zaplněný, takže žádná z těch odpovědí. 

Moderní výpočetní techniky 

na maturiťáky 

zařízení školy 

Na maturáky. 

florbalek 

Nových šatních skříněk a laviček v šatnách. 

Nových skříněk v šatně 

Nevím, vybavení mi přijde na dobré úrovni. 

Nové podlahy v některých třídách, nová okna 

nových lavic a židlí. 

-zateplení tříd, kde se v zimě netopí 

-nakoupení barvy na natření lavic 

Ani nevím, co je potřeba. Myslím, že o tom nejlépe rozhodne vedení školy. 

Koupě nových knih 

Nákup potřebného vybavení, které se v průběhu roku nějakým způsobem poničí, popřípadě na modernější 

vybavení. 

náhrady za opotřebené/chybějící výukové materiály, popř. inkoust a papíry do školní tiskárny. Zlevnili by se tak 

náklady a při dostatečném výběru peněz by mohli studenti odiciálně používat tiskárny zdarma. 



peníze by mohla použít na lepší zateplení tříd, ve kterých se v zimě netopí 

Nějaká sedadla na chodbu, jelikož máme málo laviček. 

Školních pomůcek 

Nevím. 

Nových výukových materiálů. 

výtahu 

Na vybavení učeben 44 a 45, které téměř nemají podlahu a závěsy... :( 

lepších lavic a židlí do zbylých tříd kde nejsou (44,45,46...) 

Nové záclony do tříd. 

Učebních pomůcek 

Nových lavic 

Škola pak bude působit lepším dojmem. (bude vypadat kvalitněji) 

Piřídila bych nové počítače pro studenty ve studovně. 

nových skřínek 

Dala bych je na interaktivní tabule... Myslím že když už patříme pod KU tak by jsme měli mít nějakou úroveň.... 

Nebo snad ne? 

Počítačů, projektorů a pláten do více tříd. 

Nových židlí a lavic do tříd, kde jsou teď staré. 

Nevím 

lepších záchodů 

Lepších skříněk, protože některé jsou ehm mírně poškozené 

Nových tabulí, lavic a vybavení na TV!!! 

Výzdoby ve škole, vymalování stěn. 

lepších CD přehrávačů 

Více skříněk (aby každý měl svojí). 

projektorů do dalších tříd 

nevím 

Technických vylepšení tříd, nových lavic, nových tabulí, nových oken (i v případě poškození), pomůcek do 

tělocvičny... 

Jakékoli smysluplné věci případně přiřadit je k penězům rady rodičů. 

Nových závěsů 

Tyto peníze jsou vcelku pro školu takové minimum, že pro nás téměř nemají užitnou hodnotu, což pro některé 

charity ano. Maximálně z nich lze financovat nějaké drobnosti, jako již zmiňovaný stolní tenis. 

Akcií - věřím, že jiná škola tohle doposud neudělala, proto mi to přijde minimálně jako zajímavý nápad :-) 

20. Využíval(a) bych ve škole zmrzlinový automat: 

Odpověď Počet 

Ano 152 

Ne 85 

21. Ve svém volném čase mám zájem o tyto akce pořádané školou: 

Odpověď Počet 

Vánoční koncert 131 

Odpolední party na dvoře 87 

Debatní soutěž 31 

Autorské čtení 28 

Aktivní Kladno 46 

Pěvecký sbor 58 

Hudební odpoledne 50 

Přírodovědný kroužek Sovy 29 

Dramatický klub 38 

Psaní všemi deseti 33 

 


