
Anketa pro rodiče 
Otázky byly rodičům zaslány v době zavření škol v důsledku nového koronaviru začátkem dubna 

2020, tedy asi měsíc po zavření škol. Na anketu odpovědělo 129 rodičů, prakticky třetina rodičů.  

Počty rodičů, kteří na anketu odpověděli: 

Třída Počet rodičů Třída Počet rodičů 
1.A 11 3.A 9 
1.B 11 3.B 10 
1.C 11 3.C 14 
1.D 12 4.A 4 
2.A 12 4.B 10 
2.B 10 4.C 8 
2.C 7   

Jsou studenti přetěžováni? 

První otázkou, na kterou jsme se rodičů ptali, byla otázka zda nejsou studenti přetěžováni a jak moc 

jejich dítě doma nyní pracuje. Přesná otázka zněla: Jak velké množství úkolů si myslíte, že zadávají 

učitelé GB vašim dětem v době přerušení výuky? Odpovědi jsou uvedené v grafu níže. 

 

Většina rodičů si myslí, že množství úkolů je docela velké, nebo stejné jako před přerušením výuky. 

Extrémní výsledky uvedlo méně než 1% rodičů. 

  

Porovnáním výše uvedených výsledků v prvním ročníku a v maturitním ročníku je vidět, že 

výsledky jsou podobné, v maturitním ročníku si jen o trochu větší procento rodičů myslí, že práce 

mají nyní studenti stejně, nebo méně než za normální situace. 



Učí se rodiče s dětmi? 

Jednou z témat současné doby je náročnost přerušení výuky pro rodiče. Ptali jsme se, kolik času 

věnují rodiče učení s dítětem v průběhu jednoho týdne. 

 

Velká většina rodičů odpověděla, že se nevěnují kontrole úkolů, doučování a vysvětlování více než 

0,5 hodiny týdně. Znamená to, že problém s náročností výuky se našich rodičů netýká. Ti se 

většinou nevěnují učení svých dětí více než 5 minut denně. V prvním ročníku je více rodičů, kteří 

věnují školní přípravě dětí více času, ale i zde se jen 6 rodičů z 45 se vyslovilo, že v současnosti 

dělají s dítětem více než 2 hodiny týdně (tedy více než cca 20 minut denně). 

Co by měli učitelé GB především dělat? 

Rodičů jsme se také ptali na to, co bychom v době přerušení výuky měli především dělat. Každý 

rodič mohl odpovídat na více nabízených odpovědí, v grafu je uvedeno procento rodičů, kteří danou 

odpověď vybrali. 
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Mít více videovýuky, více se studenty mluvit

Klást důraz na opakování a zadávání procvičovacích úkolů

Více studenty hodnotit (ne známkovat), dávat studentům
častější zpětnou vazbu

Méně klasifikovat a známkovat

Preferovat samostatnou práci, kterou je student schopen
dělat sám s učebnicí a sešitem

Zadávat více skupinové práce, podporovat spolupráci mezi
žáky

Nabídnout studentům více odborných konzultací

Dávat více nepovinných úkolů

Zařadit třídnické hodiny a skupinové aktivity a hry

Nabídnout možnost podpory, pomoci s organizováním času
a pomoci radou

Co si myslíte, že bychom jako učitelé GB měli dělat?



Zajímavé je, že prakticky polovina rodičů chce více videovýuky a komunikace se studenty 

prostřednictvím videokomunikačních kanálů. Dále mnoho rodičů chce více zařazovat opakování, 

procvičování a zadávání úkolů. Naopak jen desetina rodičů chce podporu žáků v oblasti metod 

učení. A jen třetina rodičů chce méně častou klasifikaci a hodnocení výkonů žáků. 

Dali jsme rodičům prostor, aby mohli napsat, co jiného bychom měli v této době dělat. 

Zveřejňujeme všechny odpovědi rodičů  uvedené po ročnících: 

Ročník 1:  

Mám srovnání z výukou také v prvním ročníku 

jiného pražského gymnázia a Vámi nastavená výuka 

mi přijde lépe provedena, nemám co bych doplnila k 

tomu, abyste dělali lépe nebo více. Udělat vše pro 

zachování svého duševního zdraví. Jste lidé. Rodiče. 

Potomci starajici se o své rodiče. Trochu zlepšit 

výuku AJ, chápeme, že se to dělá těžko, ale rádi 

bychom, aby se mluvilo, ne pouze koukalo na filmy :) 

Co nějaká online lekce po skupinách, 30 minut týdně 

by bylo fajn; Myslím si, že  svoji práci děláte dobře. V 

porovnání s jinou školou, zvládáte výuku skvěle. 

Děkuji. Děláte vše nad očekávání. Ani jsme si 

nepředstavovali, že může výuka takto perfektně 

fungovat. Rozvíjí to ve studentech samostatnost a 

schopnost si informace vyhledat. Budu moc ráda, 

když se něco z tohoto typu výuky přenese i do 

"běžného" režimu.Obecně myslím,  že děti jsou v 

tomto věku doma samy trochu frustrované. Týmové 

úkoly a skupinové hry by byly fajn, trochu by je 

podpořily a pomohly jim snášet frustraci z 

nedostatku sociálních kontaktů. Před karanténou 

byla dcera nemocná a zameškala nějaký test,  který 

neměla šanci doplnit, dostala z něj automaticky 5 a 

nyní neví jak to opravit či doplnit.  Ráda by test 

dodělala ale neví jak. Totéž pro test z chemie, který 

se jí těsně před karanténou nepovedl, ale látce již 

rozumí a ráda by se nechala vyzkoušet.  nepovinné 

úkoly/testy  navíc v tomto případě by byly dobré 

řešení. alespoň někdy odpočívat; maximálně 

komunikovat elektronickou cestou, maximálně 

vysvětlovat probírané učivo, být k dispozici žákům 

na emailu či jiné aplikaci; Odpočívat; Prosim vice 

videovyuky, kontaktu se studenty. Udržovat kontakt, 

mit přehled, pokud někdo nezvládá včas odevzdat, 

proč se tak děje. Posílat zpět opravené práce, 

poskytovaná zpětná vazba je velmi malá. Testování 

systémem Itrivio je určitě pro pedagogy přínosné, 

bohužel pro studenty z pohledu výukového velmi 

špatné - jediný výsledek, který se dozvědí, je počet 

procent a známka - bez informace, kde udělal 

student chybu. Z rozhovorů s dcerou mám dojem, že 

toho děláte více než dost. I s přihlédnutím k 

momentální situaci. Zajímá mne způsob hodnocení 

tohoto pololetí. Vím, že někteří rodiče nedokázali 

odolat příležitosti pomoci svým dětem s on-line 

testy. Stejně tak si uvědomuji, že to nemůžete 

ovlivnit a záleží to jen na přístupu a zodpovědnosti 

oněch rodičů a studentů. Dceři jsem řekla, že je to 

tzv. "medvědí služba" a že znalosti a vědomosti 

získané vlastním přičiněním jí nikdo nevezme. Video 

výuku přes internet, dcera na vysoké škole normálně 

absolvuje přednášky i cvičení přes internet. Zůstat v 

co největším kontaktu se žáky. Konkrétně u 1.D. 

bychom preferovali více práce jak dobrovolné, tak 

povinné. Myslím si, že je všechno v pořádku a 

vyhovující. Díky za všechno co děláte, je dobře když 

dělají něco smysluplného a bohužel už se my 

rodičové nejsme schopni doučit všechnu látku že 

středoškolských předmětů. Bohužel naším 

puberťákûm už je taky 16 let a tak nám to neváhají 

dávat najevo. Momentně máte někdy větší autoritu 

než my. Je nám to až někdy trochu líto, ale na druhé 

straně jsme hrdí na to, že jsou sami sebou , ví, co 

chtějí a budou schopni se postavit do života. Online 

prezentace nové látky, více třídní komunikace. 

Procvičovat probranou látku a důkladně vysvětlovat 

novou látku. Nikoli jen z učebnic a materiálů, ale i 

pomocí videokonferencí a konzultací. Pokud 

známkovat, tak jen podstatné vědomosti a znalosti, 

ne v té úrovni detailu, jako při běžné výuce ve škole.  

Doporučit více odkazy na odbornou literaturu a 

video prezentace na webu, případně interaktivní 

nepovinné testy. Na webech je spoustu možností 

interaktivní výuky... zaměřit se na podrobnější 

vysvětlení učiva z důvodu lepšího porozumění učivu 

žákem Myslím, že v každém bodu je prakticky něco z 

toho co děláte, alespoň dle vyprávění a sdílení 

informací které mám od dcery prakticky celý den 

(mám home office tak to dost vnímám, s učením 

nepomáhám). Vše nám vyhovuje. Jste téměř 

dokonalí      vidím, že děláte, co můžete, což velmi 

oceňuji 

Ročník 2: 

Myslím, že to děláte dobře a děkuji vám za to. Věřit, 

že se vše v dobré obrátí. Určitě zařazovat více 

videovýuky (viz výše), zatím probíhá pouze v 

němčině a dějepisu. Podle nás děláte svou práci 



vzhledem ke složité situaci výborně, děkujeme. 

Myslím, že to s ohledem na situaci víceméně děláte 

dobře. Online výuku sestavit jako přednášku, čistý 

výklad, bez dotazů studentů. Případné dotazy řešit 

individuálně emailem. Některé dotazy zazní dřív, než 

je vyučující stačí prezentovat. Dochází ke zkreslení, 

zpomalování výuky, tříštění pozornosti. Myslím, že 

jste úžasní a moc děkuji za nasazení, které v podpoře 

vzdělávání dětí ukazujete. Chybi detailni zpetna 

vazba. Výuka se soustřeďuje na jednoho 

studenta/studentku, což je škoda. :-( Někdy se stane, 

že e-maily se zadanou prací nepřijdou včas a nemají 

na vypracování a přípravu dost času. Posílat 

studentům také zápisy k nové látce, ne jen odkazy na 

dokumenty apod. Posílat zpět studentům opravené 

testy se zpětnou vazbou (v čem byla chyba, jak to 

udělat správně, co procvičit). Nevyhrožovat špatnou 

známkou za neodevzdání úkolu, již při zadání úkolu. 

Takto OK 

Ročník 3: 

Myslim, ze byste meli komunikovat i s ucitely 

ostatnich skol, jinde se za neodevzdavane prace 

nedava za pet, zjistovat pristupy jinych skol, 

komunikovat...Vice klast duraz na procvicovani 

dulezitych predmetu ze kterych budou maturovat - 

matematika,cj. Klast duraz na spolupraci deti a ne 

solo prace opsano za pet... Pokračovat v nastaveném 

způsobu výuky na dálku :) Určitě dělat více výuky ve 

formě online konferencí, například ostatní školy 

mají výuku přesně jako by ji měli mít ve škole podle 

rozvrhu za normálních okolností, akorát přes 

Skype/Microsoft Teams. Děláte to dobře. 

Podporovat studenty a komunikovat s nimi vesele a 

pokud možno zábavnou formou. Povzbudí je to. 

Myslím, že to učitelé dělají, jen tak dál. Vytvoření e-

mailové skupiny na jednotlivé předměty. Již funguje 

u angličtiny. Jsou v ní automaticky soustředěny 

všechny zprávy k danému předmětu. Student se poté 

tolik neztrácí ve zprávách. Moc se mi libi, jak to 

delate, proste pokracujte. To co děláte, učit, ale 

trochu zlepšit komunikaci se studenty, více je 

zaujmout novými nápady, aby byla výuka i trochu 

zábavná a ne pouze holá fakta. Odpočívat :-) Učitelé 

zvyšují náročnost testů s odůvodněním, aby studenti 

neměli čas "opisovat". Protože se ale studenti 

většinou učí doma sami, zvýšená náročnost testů jim 

situaci neulehčuje. Mělo by to být spíše naopak - 

horší podmínky na studium = lehčí testy. Myslím si, 

že vyučující se opravdu snaží a dělají co mohou, aby 

výuka probíhala plynule a přinášela výsledky.  

Studenti jsou na zadávání úkolů touto cestou zvyklí, 

což je výhoda, kterou mají například proti žákům ZŠ. 

Gymnázium je přece jen výběrová střední škola a na 

dospělé lidi ve vyšších ročnících už lze klást určité 

nároky na samostatnou studijní práci. Myslím, že 

studentům nevadí ani známkování tímto způsobem. 

Opět - jsou na to zvyklí a známkování je prostě 

ohodnocení jejich úsilí a výkonu. Pouhé slovní 

hodnocení tolik nemotivuje. Počáteční nával úkolů 

bezprostředně po uzavření škol byl náročný, protože 

studenti neměli úplně jasno v termínech odevzdání. 

Ale teď se situace zklidnila a tempo mi připadá 

odpovídající. Videovýuka je velkým přínosem, 

protože umožňuje výklad s okamžitou zpětnou 

vazbou. Vetsi duraz na vyuku maturitnich predmetu, 

jejich vyrazne uprednostneni pred ostatními. 

Nespolehat na to, ze student najde informaci na  

internetu. Sjednotit zasílání úkolů 1x týdně v 

pondělí,tak jak bylo avizováno a nedoplňovat již 

úkoly během týdne,jak se stále děje. Bylo by dobré 

dávat celkově na sharepoint do jakého termínu 

úkoly odevzdat. V emailech je hodně informací a 

není to tak přehledné. Myslím, že celý pedagogický 

sbor dělá co může. Zdá se mi, že videovýuka přes 

Teams by mohla docela dobře suplovat výuku, 

bohužel to je to v tuto chvíli asi trochu limitováno 

přenosvovými možnostmi internetu (kostičkování 

obrazu). myslím, že si vedete skvěle ! Velmi oceňuji 

přístup GB a Vašich učitelů k současné situaci. Jak 

rychle jste se dokázali na situaci adaptovat a 

poskytnout dětem pokračování výuky. Velmi si toho 

cením a děkuji. Odpovědi k otázkám 3 a 6 mi 

pomáhal vyplňovat syn, přiznávám.  Děláte to velmi 

správně! 

Ročník 4: 

Více kontrolovat správné pochopení učiva. Vydržet. 

myslím  - a od dcery mám zpětnou reakci - že vše 

funguje dobře, profesoři odpovídají / nabízejí 

konzultace....  A vzkazuje, že je skvělé, jak to všechno 

všichni zvládáte, plus vám všem přeje pěkné 

Velikonoce. Myslím, že děláte hodně, už je i 

koordinace jednotlivých vyučujících. Někdy dcera 

celkem nerozumí látce na videovýuke. Sjednotit 

systém zadávání úkolů, testů, např. Itrivio Myslím si, 

že děláte v této nelehké době pro naše děti 

maximum. Ne všichni učitelé dodržují tyto dva body 

z pravidel: Email s „Úkoly” na daný týden posílají 

učitelé do pondělí do 10.00 a : Na přípravu na 

zkoušení nechají učitelé žákům dostatek času. 

Termíny zkoušení, odevzdání testů a hodnocených 

prací určí učitel tak, aby žáci měli na vypracování 

jednotlivých úkolů čas vždy nejméně do pátku 

daného týdne. 



Co nám chtějí rodiče vzkázat? 

Závěrem jsme nechali rodičům možnost, aby napsali vzkaz učitelům GB. Tady jsou odpovědi, opět 

uvádíme všechny a tentokrát po jednotlivých třídách.  

Vzkazy rodičů z 1.A:  

Hlavně hodně zdraví všem kantorům školy. Přeji 

všem z Gybotu hlavně zdraví a pevné nervy! A chtěla 

bych také poděkovat za naprosto skvělý a milý 

přístup jak ke studentům, tak k nám rodičům. 

Zdravím, je to dlouhá cesta.  Nepropadejte panice.       

Pevné nervy a držte se. My ty nervy potřebujeme mít 

pevné taky. Přejeme všem hezké Velikonoce. 

Děkujeme! Zvládáte to skvěle. Jsme velice spokojení 

s výukou a organizací školy. Už se těšíme až to 

všechno skončí! Nic, děláte to dobře :-) Děkuji všem 

profesorům za úsilí a přeji hodně zdraví. 

Vzkazy rodičů z 1.B:  

Užijte si krásné Velikonoce.  A dávejte na sebe 

pozor.Moc děkujeme! Jsme rádi, že jste tak hladce 

přešli do online prostředí. Domácí úkoly s dcerou mě 

moc baví. Chci moc pochválit a poděkovat. Rychlost 

a profesionalita s jakou jste dokázali den že dne 

změnit mnoho let zaběhnutý způsob výuky je 

úžasná. Vnímáme pozitivně vzájemnou spolupráci 

mezi studenty při řešení úkolů. Proto bychom 

neořikládali přílišnou váhu známkování a tuto 

spolupráci nějak využili Hlavně poděkovat za úžasný 

přístup ke studentům, především za milá a 

povzbudivá slova, která bývají součástí emailů a 

videokonferencí, za lidskou stránku pedagogů. O ta 

krásná slova či příjemné chvíle z videokonferencí se 

se mnou přijde dcera podělit (narozdíl od učiva ;-)) 

Jste super ! Buďte zdraví Přeji Vám hlavně zdraví a 

optimismus. A samozřejmě klidné prožití poněkud 

zvláštních Velikonoc. Mému synovi se ve vaší škole 

líbí, a tak vám děkuji za vaší snahu i v této době. 

Vzkazy rodičů z 1.C: 

Myslím, že to děláte správně. Držím palce. Děkujeme 

:-) Chtěli bychom poděkovat paní profesorkám 

Kráľové a Ševčíkové, profesorům Šimůnkovi a 

Homolkovi za průběžné a rychlé poskytování zpětné 

vazby a přehledné výukové materiály. Jsem 

spokojená, vidím, že děti (1.C a 4.A) skutečně 

pracují, stále mezi sebou něco konzultují a probírají. 

Jen mám pocit, že je škola zaměstnává mnohem více, 

než v běžném školním režimu, což není asi vzhledem 

k situaci špatně. Pevné nervy a nešetřete je (myslíme 

naše děťátka). Kromě svých vlastních zaměstnání a 

starostí o chod rodiny máme tři děti, které potřebují 

pomoci se školou. U vašeho gymnázia jde hlavně o 

suplování výkladu, což je dost vyčerpávající, protože 

to je mimo náš obor. Děkuji, v této nestandardní 

situaci jste to zvládli výborně. Pevné nervy. Určitě 

bych Vám všem chtěla poděkovat a popřát Vám i 

studentům, abyste se co nejdříve vrátili do školy. 

Dcera by šla nejraději už zítra, protože je u Vás 

strašně spokojená a už se jí stýská po spolužácích a 

třídní profesorce. Tak si všichni přejme, abyste se v 

letošním školním roce všichni ještě viděli. Určitě 

bych Vám všem chtěla poděkovat a popřát Vám i 

studentům, abyste se co nejdříve vrátili do školy. 

Dcera by šla nejraději už zítra, protože je u Vás 

strašně spokojená a už se jí stýská po spolužácích a 

třídní profesorce. Tak si všichni přejme, abyste se v 

letošním školním roce všichni ještě viděli. Děkujeme, 

jak to děláte, ve srovnání se školou druhého syna 

máte k distancni výuce praktický a  rozumný 

přístup. Už aby to bylo za námi a děti se mohly 

fyzicky setkat, to jim nic nenahradí. 

Vzkazy rodičů z 1.D:  

Děkujeme za snahu a přejeme zdraví! Není to lehké 

změnit celý koncept výuky a maily od některých z 

vás jsou pro děti radost i povzbuzení. Děkuji. Aby 

pamatovali na to, že pro děti je těžší látku 

nastudovat sami než si ve škole poslechnout výklad 

a moci se doptat učitele nebo spolužáků tam, kde 

neví.  Někdy určitě jejich výkony nejsou  dokonalé, 

protože nemusí všechno samy pochopit správně i 

když si myslí, že ano - nemají zpětnou vazbu než pak 

v testu. Někteří rodiče nemohou nebo nemají čas 

(pracují) dětem pomáhat, nebo třeba neumí 

německy/chemii/matematiku a je to opravdu než na 

těch dětech.  Myslím, že ne vždy se pamatuje na to, 

že ne všechny děti jsou na rychlém/bezlimitním  

internetu, a že pokud je někdo vyvezl na ves 



( k babičce nebo příbuzným), může být pro ně 

spojení trochu problém. Mailové zadání je tedy 

nejlepší řešení, nicméně přesný termín odevzdání ( 

je-li krátký nebo nechá-li to dítě na poslední chvíli) 

může být problém.Děti jsou z testů na dálku trochu 

vystresované, ale jejich množstvím se to lepší určitě 

velké poděkování celému týmu Gymnázia Botičská. 

Také bych doporučoval zvážit váhu známek 

písemných prací známkovaných při práci doma s 

ohledem na případnou pomoc rodičů nebo starších 

sourozenců. Nemusí se vždy jednat o zcela 

samostatnou práci studenta. Moc se mi libi, jak jste 

situaci zvladli. Chci vám všem popřát hlavně pevné 

zdraví a klidné a pohodové prožití velikonočních 

svátků. A doufám, že se všichni zase společně 

sejdete. Dceři kontakt s profesory i spolužáky hodně 

chybí. Přeji vám krásný den a veliké díky za vaši 

snahu v této době. :) Přeji všem hodně zdraví a 

děkuji za vše co děláte Obdivujeme Vás a 

vzkazujeme, pevné zdraví a trpělivost s našimi 

robátky. Děkujeme za tento dotazník, ceníme si 

Vašeho zájmu o zpětnou vazbu. Oceňujeme , že 

Gybot má v distančním vzdělávání systém, který 

usnadňuje práci studentů a že s námi velmi dobře 

komunikujete (vy  a třídní učitel). Zvládáte to lépe, 

než naše fakulta! Děkuji za Vaši práci!  Děláte to 

dobře. Děkuji, jak za daných okolností a bez přípravy  

vše zvládáte . opatrujte se ... Že Vám všem držím 

palce. 

Vzkazy rodičů z 2.A:  

děkuji za snahu všech, není to jednoduché ani pro 

žáky ani pro učitele. Děkuji moc za to, jak jste se 

přizpůsobili nové situaci a snažíte se studenty 

vyučovat a  motivovat ke studiu. Jste skvělí. Máme 

porovnání s jiným 8letým gymnáziem, přístup GB 

považuji za nadprůměrný, partnerský. Líbí se mi, že 

hledáte nejlepší řešení - dotazníky studentům i 

rodičům - fakt skvělé! Existují rozdíly mezi 

vyučujícími během této doby, ale každému vyhovuje 

něco jiného. Celkově dceru velmi baví a potěší pokud 

dostane zpětnou vazbu, studenty to stimuluje... Smrt 

koronaviru! Ať žije Gybot! V zásadě chceme 

poděkovat za dobrou spolupráci s dětma a tak pro 

nás rodiče zjednodušenou práci. Není to jednoduché 

období pro nikoho a chápeme, že učitelé i vedení 

mají teď při náročné distantní výuce i jiné role, které 

musí souběžně zvládat. Všem přejeme pevné nervy a 

zdraví. S úrovní GB jsme velmi spokojeni! Při bydlení 

v Praze i povolené výlety do přírody nelze v týdnu 

uskutečnit, ale na návrh, že dítě odvezeme na víkend 

na chalupu a půjdeme se projít do lesa dostaneme 

odpověď, že to nelze, protože na chalupě není 

internet a má na víkend ke zpracování další práce a 

úkoly. Prosím o vynechání víkendu v představě 

učitele o časových možnostech studenta.  Učení nyní 

zabírá přes týden více času než běžně, prosím 

nedávat úkoly "přes víkend". Vyuzit nastalou situaci 

k elektronizaci vyuky i po odezneni soucasnych 

omezeni. 

Vzkazy rodičů z 2.B: 

 Buďte zdravý a opatrní :-) Děkuji všem učitelům a 

vedení školy, cítíme se s vámi propojeni a 

informováni. Napadá mě ještě poznámka ke 

známkování. Jelikož se přesunula výuka více méně 

do formy samostudia a seberozvoje  je známkování 

málo motivační hodnocení.   Pevné nervy. Chtěla 

bych poděkovat za způsob komunikace s rodiči, ale i 

žáky, a především za dopisy od pana ředitele. 

Myslím, že situaci zvládate výborně. Nebude žádná 

tragédie, když se nejstihne probrat všechno podle 

plánu, tato nestandardní situace je vlastně taky 

velmi důležitá zkušenost do dalšího života nás všech, 

prostě co nás nezabije, to nás posílí. Užijte si v klidu 

Velikonoce a hodně zdraví vám i vašim blízkým      

Máme vás rádi         a hezké velikonoce               

Poděkovat, za jejich vydrž 

Vzkazy rodičů z 2.C:  

Držte se v této nelehké době a hlavně přeji všem 

pevné zdraví. Opatrujte se a dávejte na sebe pozor. 

Děkujeme. Velmi oceňujeme, jak se všichni 

pedagogové s touto neobvyklou situací dokázali 

vypořádat. Děkujeme. Držíme Vám palce, díky za 

péči o naše děti Obdivuji vaši snahu dál vzdělávat 

studenty v tak ztížených podmínkách a důvěřovat 

jim, že se učí. 

Vzkazy rodičů z 3.A:  

Pevné nervy a hodně zdraví. Děkujeme, vedete si 

skvěle. Opatrujte se ve zdraví. Vyučující ZSV bych 

chtěla vzkázat, jestli by mohla vymyslet jiný způsob 

výuky, než zasílání videí z youtube v angličtině, 

filosofii je těžké porozumět česky,natož anglicky. 

Jinak všem profesorům i Vám,pane řediteli, moc 

děkujeme za to, co pro naše 



děti děláte! Děkujeme za podporu žáků a snahu dělat 

vše co nejlépe v této pro všechny nelehké situaci. 

Děkuji Vám za hledání cest, jak pokračovat ve výuce. 

Velmi oceňuji přístup GB a Vašich učitelů k současné 

situaci. Jak rychle jste se dokázali na situaci 

adaptovat a poskytnout dětem pokračování výuky. 

Velmi si toho cením a děkuji. 

Vzkazy rodičů z 3.B: 

Děkujeme, děláte to dobře. Máte normální, logický a 

lidský přístup. Jsem ráda, že je dcera právě na tomto 

gymnáziu, obzvláště v této době. Nikdy jsem se 

nemusela starat o to, zda  a jak dcera vypracovává 

úkoly.  Vždy když se se mnou radila ohledně výběru 

předmětů na maturitní ročník, tak jsem jí doporučila 

konzultovat to s třídní a s odbornou profesorkou, 

přístup byl super, věnovaly se jí, a tak se mohla 

dobře rozhodnout. Moc děkujeme. Drzime vam 

palce, hodne zdravi Děkuji za zvládnutí situace. 

Synovi přednášky přes skype, které poslouchá z 

postele, vyhovují. Nerad ráno vstává. Perfektne ze to 

zvladli. Děkujeme Vám za vaši trpělivost a snahu co 

nejlépe dostát nárokům, které jsou na Vás v nastalé 

situaci kladeny. Děkujeme Vám za vaši trpělivost a 

snahu co nejlépe dostát nárokům, které jsou na Vás v 

nastalé situaci kladeny. Momentálně mám home 

office, takže mám možnost sledovat Vaši výuku 

doslova v přímém přenosu. Jsem maximálně 

spokojená s lidským přístupem a zároveň 

profesionalitou všech vyučujících. Jsem moc ráda, že 

moje dcera studuje právě na této škole. Velice Vám 

za Vaši práci děkuji a přeji vedení školy a všem 

vyučujícím hodně sil a pevné zdraví. Velice si ceníme 

Vaší práce, vydržte to "na pohodu". 

Vzkazy rodičů z 3.C: 

 Asi ze se snazite, co muzete, ale vyuka neni 

efektivni, kvuli prilisnemu mnozstvi prace. Pevne 

nervy a hodne zdravi! Vydržte!  Všechny zdravím a 

přeji hodně sil.  K otázce 5. Syn je samostatný, moc 

se s ním neučím.  Myslím, že je distanční výuka 

dobře nastavena, žádné připomínky nemáme. Děkuji 

za vaší snahu a skvělou práci. Vím, že v této situaci je 

to náročné. Přeji všem hodně zdraví. Moc děkujeme, 

jak jste celou situaci zvládli ! Mám doma tři děti a 

dcera z vašeho gymnázia má vyúku nejlépe 

zvládnutou, navíc bez zátěže rodičů ! DĚKUJEME A 

DRŽTE SE Pevné zdraví. Děkujeme za nasazení a 

profesionální přístup všech učitelů, v čele s vedením 

GB. Vzhledem k situaci, 

a zprávám ohledně způsobu vedení výuky od našich 

známých, je GB online výuka vedena velmi dobře. 

Přejeme pevné zdraví a těšíme se na shledání. 

Drzime vam palce! Hodne zdravi! Hodně zdraví a 

pevné nervy. Dobře zvládáte situaci          ,moc 

děkujeme!!! Děkujeme za to, jak se studentům 

věnujete, především někteří vyučující v klíčových 

předmětech. Děkujeme! 

Vzkazy rodičů z 4.A:  

Chci vám všem mnohokrát poděkovat, je mi opravdu 

líto, že čtvrťáci přišli o poslední společné chvíle. 

Všem vám přeji hodně sil a pevné zdraví. Držte se! 

Pro všechny je to nová situace a i když to není v 

souladu s původními osnovami, jistě nás všechny 

naučí něco nového. Ze své současné pracovní (home-

office  i výzkumné) praxe mohu k interaktivní práci 

doporučit zoom.us - krome kvalitního přenosu a 

intuitivniho ovládání umožňuje i práci v 

podskupinách a různé interaktivní techniky 

(bezplatně funguje pro sessions do 60min, v nejnižší 

placené verzi bez časového omezení až do 100 

účastníků najednou).  Věřím, že ty maturity klapnou 

a bude příležitost se i osobně rozloučit - jsem ráda, 

že si dcera vaši školu zvolila, dostala se na ni a prošla 

s vámi všemi do závěrečného ročníku. S pozdravem 

a přáním pevného zdraví (fyzického, psychického i 

ekonomického) Jen dotaz. Kdy budou mit maturanti 

ukončeno druhé pololetí? Bude to v řádném termínu 

konec dubna? Do Školaonline nepřibyly známky. Tak 

by nas zajimalo z jake klasifikace bude vysvědčení 

sestaveno? 

Vzkazy rodičů z 4.B:  

Vyjadřuji velkou pochvalu, jak jste se vypořádali s 

touto nenadálou situací. Držím palce ať zvládnete 

projít maturitami. Přejeme pěkné Velikonoce a 

přejeme Vám (i sobě) pevné zdraví a pokud možno 

brzký návrat k normální době. Děkuji za lidský 

přístup a vstřícnost. Oceňuji množství konzultací a 

online hodin z biologie, které učitelé maturantům 

poskytují ( p. prof. Čepelová, p.prof. Ševčík, p.prof. 

Šíma), oceňuji online hodiny fyziky (p.prof. 

Šafařík).Děkujeme a držte se! Já osobně bych vám 

chtěla poděkovat za starost a podporu vašich 

studentů i za komunikaci s námi rodiči. Hlavně 

zdraví a podpora naším dětem. Maturanti to tenhle 

rok 



nemají jednoduchý, a ani Vy, je to nová situace. 

Oceňuji kontakt školy s rodiči i dospělých žáků. 

Obdivuji vas vsechny za vasi praci v tomto narocnem 

obdobi. A moc za to za vsechno dekuji. Buďte v 

pořádku! Děkujeme, že v této nelehké době se 

snažíte, co nejvíce vyjít studentům vstříc. Věříme, že 

je to velmi náročná a nelehká práce. Paní profesorce 

Ševčíkové moc děkujeme zvlášť za podporu její třídy 

4.B a oceňujeme čas a úsilí věnované zvlášť 

maturantům. Profesoru Hlavsovi děkujeme za 

pochopení, přiměřené zadávání práce a prostor k 

vlastní práci. Velké poděkování panu řediteli a 

vedení školy za velmi kvalitní organizaci a starost o 

studenty. Děkujeme, že v této nelehké době se 

snažíte, co nejvíce vyjít studentům vstříc. Věříme, že 

je to velmi náročná a nelehká práce. Paní profesorce 

Ševčíkové moc děkujeme zvlášť za podporu její třídy 

4.B a oceňujeme  čas a úsilí věnované zvlášť 

maturantům. Profesoru Hlavsovi děkujeme za 

pochopení, přiměřené zadávání práce a prostor k 

vlastní práci. Velké poděkování panu řediteli a 

vedení školy za velmi kvalitní organizaci a starost o 

studenty. Hodně zdraví, trpělivosti, abychom 

neztratili víru v lepší časy, klidnější dobu, kdy bude 

opět příležitost osobně se setkat, bez roušek a bude 

čas si vzájemně naslouchat. 

Vzkazy rodičů z 4.C:  

Děkujeme za Vaši práci a perfektní uchopení této 

složité situace. Hodně zdraví všem. Poděkovat 

profesorům tělocviku za vtipná videa . Díky, držte se, 

jsem rád že moje obě děti studují právě u Vás. Dobrý 

den,  jsme rodiče studentky, kteří i v této době, 

každý všední den odjíždí do zaměstnání a vrací se až 

pozdě odpoledne.Večer pak už nemáme sílu řešit, 

jestli se naše dospělé dítě dostatečně učilo. Je to 

pouze v jejích a vašich rukách. Děkujeme za Váš 

zájem a přejeme ať se všichni ve zdraví sejdete ve 

škole a v našem případě u maturit. Velice děkuji 

celému učitelskému sboru za skvělé organizování 

pokračováni výuky v režimu online,  kterému se 

dokázali za tak krátkou dobu přizpůsobit a věnují se 

dětem s obrovskou zodpovědností. Přeji vam vsem 

hodne zdravi a energie do dalšího obdobi, a pevne 

doufam ze i maturity nakonec proběhnou v 

normalnim režimu. 

 


