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Třída 8. G
Proč jste si zvolil(a) - zvolil naši školu? 28 odpovědí

Ne dlouhé dojíždění, odložení výběru oboru az po maturitě
Lokace, rodina
Vyber rodicu
Chtěla jsem na gymnázium. Je to blízko mého bydliště. Chtěla jsem získat dobré vzdělání
protože je v místě mého bydliště
kvalitní vzdělání
Je to nejbližší střední škola v mém okolí
je blízko Praze
Byla jsem velmi malá a jediné co jsem o škole věděla bylo, že je nejprestižnější z okolí. To byl 
nejspíš primární důvod. Důležitou roli v rozhodování hráli samozřejmě i rodiče, ale to finální 
rozhodnutí nechali zcela na mně.
Doporučení, poloha v místě bydliště
Krátká vzdálenost, lepší vzdělání
Rodiče mě donutili.
Nechtělo se mi dojíždět do Prahy
Byla blízko
Kvůli rodičům
Byla blízko
Dobré výsledky na ZŠ, kamarádi co šli na gympl, lepší škola.
kvalitní vzdělání, lokalita školy
Mamka dělala průzkum, a tahle byla v okolí nejlepší.
Je blízko mého bydliště a má úroveň
chtěla jsem vyšší level vzdělání než jaký bych měla na ZŠ
Chtěla jsem nastoupit na gymnázium a tato škola byla nejblíže.
Nechtěl jsem na základní školu. Naopak se mi líbila lepší pozice před VŠ.
Lepší studium než na základní škole, mám to blízko od domova
Protože jsem nechtěl zůstat na druhem stupni základní školy
Představovala pro mě kvalitu a nedostačovala mi výuka na základní škole.
Protože to bylo nejbližší gymnázium mému bydlišti.
Rekl jsem si, ze kdyz se dostanu, tak dostanu lepsi vzdelanibnez na zakladce
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vybavení školy (technické vybavení, laboratoře, 
knihovna apod.)

školní akce (dny za školou, školní výlety, projekty, 
exkurze apod.)
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Ve 3ku jsem jeste uplne nevedel kam na vysokou, tak sirsi vice predmetu do rozvrhu bych 
ocenil. Naopak v 4ku jsem uz vedel a 2 seminare byli pro mě dosti zbytecne. Kazdopadne 
kdyby se treba otevreli 2 fyziky nebo vice matematiky tak by to byla paráda a rad bych chodil 
klidne na 6 seminářů. Kazdopadne jsem chodil na treba na zeu, kde jsem se moc nenaucil.

Záleží na semináři - většinou mají studenti 1-2 semináře, které nepotřebují k maturitě/na 
vysokou. Tředa 3 hodiny latiny týdně je zbytečně moc, ale u biologie je to ideální.
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Jak které semináře. Filosofie se prakticky probírá jen v semináři, který se navíc kryl s 
volitelnou matematikou, což spouště lidem nepřišlo vhod. Ve čtvrtém ročníku musí všichni 
docházet dvakrát týdně na ZSV. To mi přijde nesmyslné. Od prváku máme ZSV jednou týdně, 
dějepis dvakrát týdně až do čtvrťáku. V prvních třech ročnících je zde až neúměrná převaha 
přírodovědných předmětů. Dvakrát týdně biologie, fyzika a chemi plus každý rok dvoje 
laborky. Ve čtvrtém ročníku se pak musí vše dohánět. Již zmiňovaná filosofie, která tvoří 
téměř třetinu maturitních otázek (což nedává smysl) se jede rychlostudiem, protože na ni 
není před tím čas. Tříhodinové semináře by nedávaly smysl. Obecně bych u některých ocenil 
hodinovou dotaci 2+1.

Který seminář byste chtěli ocenit a proč? 21 odpovědí

Filosofie - díky kombinaci výkladu, čtení textů a diskuze jsme mohli opravdu porozumět 
učivu. Literatura - zajímavá náplň
Zemepisny, zejmena kvuli kapacite vyucujiciho
Chemie a biochemie. Výborná příprava k maturitě
Seminář biologie - nejen na maturitu, ale i na přijímačky na VŠ
Dějepis - skvělý přístup kantora
seminář filosofie, protože paní profesorka z nudné disciplíny udělala hodně zajímavý předmět
Za zmínku stojí seminář z anglického jazyka s rodilým mluvčím. I když se jeho styl výuky liší od
našeho standardního, jeho hodiny byly velmi nápomocné co se týče správné výslovnosti a 
slovní zásoby. 
Psychologie - individuální přístup a skvělá profesorka 
Dějepisný, příprava na maturitu
filosofie, líbil se mi přístup
Zeměpisný a dějepisný seminář. Třetí ročník zejména, kde se učíme to, co nás zajímá a to co 
má přesah do dnešního světa.
Biologický seminář - kvalitní příprava jak na maturitu tak na VŠ Německá konverzace - kvalitní
příprava na maturitu, díky semináři jsem se vylepšila v německém jazyce
Matematika a fyzika. Za poslední dva roky se moje znalosti v nich krásně spojily a daly 
dohromady. Všechno teď dává smysl.
biologie - nejlepší příprava k maturitě a k přijímačkám vůbec
Biologický seminář a chemický
Zeměpisný a Volitelnou matematiku. Oba dva skvělé přípraví na maturitu i VŠ.
Fyzika a matematika. Nejlepší profesoři daného předmětu na škole, dobrá příprava na VŠ, 
zajímavé učivo.
Filosofie - paní profesorka ho učí naprosto geniálním způsobem, díky filozofii jsem nalezl 
napříč předměty mnoho souvislostí Zeměpis - líbila se mi forma výuky skrze diskuze, často 
jsme si pouze povídali o dnešním světě a myslím, že ti lidé, kteří se zapojili, tím hodně získali
Chtěla bych ocenit volitelnou matematiku. Myslím si, že je to ideální příprava k maturitě u 
přijímačkám.
Matematika, fyzika. Kvalitni vyucovani
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Můžete prosíme zdůvodnit volbu odpovědi v předchozí otázce? 18 odpovědí

Protože DG je v porovnání s ostatními gymnázii ve svém okolí jemně nadprůměrné.
Jedná se o jednu z nejlepších škol v širokém okolí. Máme vysokou kvalitu výuky a férový 
přístup profesorů (alespoň většinou).
Kvalitní příprava na vysokou školu, třídní kolektiv, akce
vstřícný přístup učitelů, kvalitní vzdělání, přátelské prostředí, skvělé jídlo ve školní jídelně
Dobří učitelé. Otevřné prostředí (spousta voleb, parlament, možnosti vybírání projektů, 
kroužky), výborná jídelna
Výuka většiny předmětů a přístup většiny učitelů je na vysoké úrovni. Žáci, kteří se na škole 
alespoň trochu snaží, vyjdou připraveni na další studium.
Zájemcům o studium na osmiletém gymnáziu bych to doporučil, zájemcům o studium na 
čtyřletém gymnáziu bych doporučil jít do Prahy.
Myslím si, že kvalita výuky na této škole je celkově na vysoké úrovni. Zároveň je zde příjemný 
profesorský sbor, oceňuji i přístup jednotlivých profesorů ke studentům. Mimoškolní aktivity 
jsou úžasným oddechnutím a skvělým teambuildingem.
Kdyz nevi kam na střední, tak to dobre pripravi vseobecne na vysokou
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Co podle Vás v dotazníku nezaznělo a chtěli byste nám to sdělit? 7 odpovědí

---
Chtělo by to intenzivněji pracovat s psychickým stavem studentů (přednášky, workshopy, 
naučit se, jak se sebou pracovat atd)
Škola dle mého názoru dostatečně nepodporuje iniciativní studenty. Klade jim příliš mnoho 
překážek a neoceňuje to, co již udělali či dokázali. Při takovém přístupu takoví studenti ztrácí 
motivaci pro aktivitu v dalších projektech.
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4. A
Proč jste si zvolil(a) - zvolil naši školu? 25 odpovědí

Blízko domova, nevěděla jsem žádné specifické zaměření
Nevěděl jsem co mám zájem dělat v budoucnosti a přišlo mi škoda se omezovat zaměřením.
Dobrá pověst a lokalita.
Je nejblíž
Protože se nachází v blízkosti mého bydliště, tudíž jsem ji preferovala před dojizdenim do 
Prahy
Protože nemusím dojíždět a říkalo se, že je zde dobrý kolektiv.
Jelikož jsem nevěděl, co chci studovat. A také kvůli blízkosti k mému bydlišti.
Nevěděl jsem na jakou školu jít. Je to nejlepší škola v Kralupech.
Nevěděl/a jsem, co chci dělat.
Bydlím blízko, nevěděl jsem kam jít a gymnázium je všeobecné, dobré reference
Nebyla jsem si jistá, co bych chtěla po základní škole studovat. DG pro mě znamenalo nějaký 
ten rok navíc, co se rozhodování o mé studijní budoucnosti týče. Škola je navíc nejen pět 
minut od mého bydliště, ale také mi nabídla vhodnou přípravu na VŠ.
Nachází se blízko mého bydliště a nevěděl jsem kam jít
Byla nejblíž
Protože jsem chtěl jít na gymnázium a toto bylo nejbližší.
Bydlím kousek od Kralup, hraju tu basket a zároveň má škola dobrou pověst. Dostala jsem se i
do Prahy, ale tam se mi nechtělo dojíždět.
Nevěděl jsem kam jít.
Nebyl jsem si jistý, co bych rád v budoucnu studoval, tak jsem se rozhodl pro gymnázium.
Protože se mi škola líbila tím, jak se prezentovala na Dni otevřených dveří.
Bylo to nejbližší gymnázium.
Nebyla jsem rozhodnutá, co bych v budoucnu chtěla dělat, a tak jsem zvolila gymnázium, 
které bylo ve městě, ve kterém bydlím
Nemusela jsem dojíždět, vcelku dobré ohlasy
Nachází se ve městě, kde žiji.
Především kvůli lokalitě, ale i kvůli slušné pověsti.
byla to nejbližší škola
Nechtěla jsem trávit hodně času dojížděním na školu do Prahy, proto jsem si vybrala Kralupy.
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školní akce (dny za školou, školní výlety, projekty, 
exkurze apod.)

vybavení školy (technické vybavení, laboratoře, 
knihovna apod.)
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Který seminář byste chtěli ocenit a proč? 21 odpovědí

Seminář psychologie z hlediska příkladů z praxe, filosofie, která ač mě nebaví, je ucena 
skvěle, Seminář ze zeměpisu byl pro mne nejzajímavějším.
Seminář z Biologie, Biochemie - díky přístupu vyucujicich k přípravě na maturitu a přijímací 
zkoušky na VŠ
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Ruskou konverzaci - hodně zlepšila naše jazykové schopnosti Filozofii - profesorka měla skvělý
výklad
Seminář informatiky na výuku hleděl jiným způsobem a to prostřednictvím celoročních 
projektů, kde si každý mohl vyzkoušet podobnou práci v IT oboru.
Také seminář z literatury
Volitelnou fyziku a matematiku za kvalitní a zajímavou výuku.
Nejvíce bych chtěl ocenit dějepisný seminář, 
Seminář dějepisu 
literární seminář 
Seminář z němčiny, protože mě dobře připravil na maturitu.

Můžete prosíme zdůvodnit volbu odpovědi v předchozí otázce? 18 odpovědí

Vše má své pro a proti, s určitými věcmi spokojená samozřejmě nejsem, ale v celkovém pojetí
jsem tu byla spokojená
Učitelé jsou parádní, hodiny mě baví a škola sama osobě bylo hezké místo kam chodit každé 
ráno.
Doporučil jsem školu bratrovi díky super lokalitě a věcem, kterým jsem se tu naučil.
Byla jsem zde velmi spokojena, především díky vstřícnému přístupu učitelů
Bezvadní učitele, spolužáci a zároveň kamarádi na cely život, skvělé programy
S volbou této školy jsem spokojen
Měl jsem ve třídě výborný kolektiv.
Je to dobrá škola, dobře připraví na vysokou školu. Všechno je super, až na zázemí pro TV.
Protože jsem byl poměrně spokojen se studiem na této škole
Myslím si že škola nabízí přátelský přístup, pohodovou atmosféru a kvalitní přípravu na 
vysokou školu
Já jsem se studiem na zdejším gymnáziu velice spokojená, vládne tu přátelské prostředí a 
příjemná atmosféra, profesoři jsou chápaví a umí vyjít vstříc.
Dobrá volba pro někoho, kdo neví kam jít a samozřejmě výborný kolektiv.
Příjemné školní prostředí a výborný učitelský sbor
Pokud je někdo více humanitně zaměřený, není to tu pro něj nejideálnější.
Nemohu
Myslím si, že ve většině - zdaleka ne všech, ale většine - předmětech je výuka na našem 
gymnáziu srovnatelná s výukou prestižnějších pražských gymnázií. Sice nemám moc velké 
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srovnání, ale když se bavím s mými kamarády z Prahy, nepřijde mi, že by mi výběrem studia 
tady něco důležitého scházelo.
pokud by to byl někdo z blízkého okolí tak ano
Jsou tu vstřícní, ochotní a milí učitelé. Je tu přátelské prostředí a každý si zde najde nějakého 
kamaráda nebo partu lidí, do které zapadne.

Co podle Vás v dotazníku nezaznělo a chtěli byste nám to sdělit? 3 odpovědi

Dekuju
Vše zaznělo.
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2. ročníky
Proč jste si zvolil(a) - zvolil naši školu?
vysoká míra přijetí na VŠ, snadné dojíždění, renovace budovy
Dobrá pověst, snadná dostupnost
Pro její respektující přístup ke studentům i rodičům
dialogické nastavení, prostor pro projekty, relativně svobodné prostředí
Chtěl na gymnázium, škole byla v blízkosti a studuje na ní bratr.
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Komentář:
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školní akce (dny za školou, školní výlety, projekty, 
exkurze apod.)

vybavení školy (technické vybavení, laboratoře, 
knihovna apod.)
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Můžete prosíme zdůvodnit volbu odpovědi v předchozí otázce. 31 odpovědí

ne že by byla špatná, není ale ani nejlepší
Školu bychom doporučili všem studentům, kteří mají zájem o náročnější gymnaziální studium
a počítají se studiem VŠ, na kterou budou díky gymnáziu připraveni. Zájemci zajisté ocení i 
volbu zaměření jejich čtyřletého studia.
Skvělý kolektiv
skvělý kolektiv
Škola není špatná, navíc je zde dobrá komunita
Někteří učitelé jsou špatní a nezajímají je žáci
Vedení školy a učitelé vytvářejí partnerskou atmosféru, kde ale nechybí zdravý tlak na výkon a
dokáže studenty motivovat a vnímat jako individuality.
Nejsem spokojen
Jsem spokojen
Protože pokud víte co chcete tak je lepši si dle mě najít rovnou skolu se zaměřením
Dobrý kolektiv ve škole a vzájemná podpora.
Škola mi celkově vyhovuje
not great not terible 
nemáme porovnání s jiným gymnáziem, nicméně tato škola se nám líbí
učitelé a celkový přístup učitelů k moderní výuce
spokojenost s výukou a chodem školy
Není to zlá škola. Nachází se ve středu města na klidném místě. Dobrý kolektiv.
Kolektiv a školní prostředí celkově působí dobře. Je vidět, že spojení parlamentu a vedení 
školy se snaží prostředí pro studenty vylepšovat. Na škole není nic co by se nedalo vystát 
nebo by mi vadilo.
Dobrá komunikace s učiteli, skvělá příprava pro budoucí studium.
spokojenost se školou
ano
Přístup pedagogů, vybavenost školy
Syn mě už několikrát velmi mile překvapil svými získanými znalostmi, když mě sám od sebe 
vyprávěl, co probírá ve škole. Shledávám, že volba gymnázia byla ta pravá s ohledem na to, že
syn neměl v osmé třídě ani v nejmenším představu o konkrétní odbornosti, které by se chtěl 
blíže věnovat.
Celková spokojenost se školou.
Jsme spokojení
jsme spokojeni
Kvalitní škola s lidským přístupem
Vlídný a rozumný přístup většiny pedagogů ke studentům i rodičům, existence studentského 
parlamentu, pěkné stmelující akce jako např. dny za školou apod.
většinou klidné zkoumající prostředí pro růst, dobrá komunikace a reflexe, dobrá kvalita 
výuky
Škola je super, trochu se na výuce podepsal kovid, ale vy to doženete
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Co podle Vás v dotazníku nezaznělo a chtěli byste nám to sdělit? 21 odpovědí

V jídelně dobře vaří
Stále málo praxe a praktických dovedností, oproti tomu hodně výkladu. Studenti by si měli 
více věci vyzkoušet než se o nich jen učit. Také je v poslední době (po covidu) znát 
nepřiměřený tlak na testy a písemky, až je to kontraproduktivní. Mělo by se více vysvětlovat a
se studenty diskutovat než je stále jen testovat. Čím více výjezdů, tím lépe.
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2. G
Proč jste si zvolili naši školu? 21 odpovědí

Dopravní dostupnost a kladné reference od absolventů gymnázia
Je blízko. A je dobrá.
Považuje ji za dobrou a je blízko
Líbila se nám nejvíce z šesti gymnázií, která jsme navštívili. Úspěšnost absolventů v přijetí na 
VŠ, atmosféra školy (prostředí, studentská kavárna, pohovky, studovna), aktivity studentů, 
projekty, výlety a pobyty, sportovní pobyty pro studenty, kapela, jídelna ( možnost výběru 
jídel), výuka francouzského jazyka, a mnoho dalšího. Také dostupnost vlakem.
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Chcete připojit nějaký komentář k předchozí otázce? 6 odpovědí

ne
Vedení školy dává učitelům určitě prostor pro možnost přizpůsobení výuky podle svých 
preferencí. Na škole jsou tedy učitelé, kteří jsou svým jedinečným přístupem naprosto úžasní 
a studenti je většinou milují a i se hodně naučí tím, že studenti jsou vtaženi do procesu výuky.
I během online výuky byly některé hodiny naprosto výjimečné a úžasné. A, má pak velmi 
snadný úkol ovládnout bez jakékoliv námahy předmět B, protože je prostě "oblíbenec". 
Někteří učitelé nerespektují individuality studentů a neumí je zaujmout během výuky a 
výklad probíraného učiva pro studenty udělat alespoň trochu atraktivní. Není výjimkou ani 
diktování učiva a bez jakéhokoliv vysvětlení studenti dostanou úkol a učivo se učí až doma a 
zapojují další členy rodiny (což považujeme za velmi nevhodné). To souvisí i s dalším 
problémem, kdy daný učitel má představu, že jeho předmět je ten nejdůležitější a pro domácí
práce konzumuje maximum času studenta. Obecně je ale většina učitelů celkem kvalitní a styl
výuky je celkem dobrý, avšak některé učebnice a učební materiály jsou 2x starší, než studenti.
Domníváme se, že i překonané... Obecně je na učitelích vidět, že jsou unaveni obtížnou 
výukou v době COVIDu, ale neuvědomují si, že studenti to také neměli lehké. Studenti se bojí 
v mnoha případech i jít na konzultaci, když něčemu nerozumí, protože je s nimi autoritativně 
jednáno a spíše je tato akce k neprospěchu věci. Toto připomíná bohužel doby totality, kdy 
individuality byly vždy potlačovány a diskuse byla nežádoucí. Máme zkušenost z poslední 
doby s více vyučujícími jednoho předmětu, kde někteří zaujali kolektiv ročníku naplno, ale jiní
nedokázali látku řádně vysvětlit a ihned z ní zkoušeli na známky. To považujeme za 
nevyzrálost, nebo chybu učitele. Zároveň si profesoři vyššího gymnázia často pletou rychlost 
výuky a interakci v hodině při výuce na nižším stupni gymnázia - tzn. výklad je příliš rychlý.
Přístup některých profesorů je příliš autoritativní, bez individuálního přístupu. Také se 
objevuje u některých profesorů oblíbenost určitých žáků a naopak neoblíbenost jiných, což se
projevuje v neobjektivním hodnocení (zeměpis a TV nejvýrazněji). Někteří profesoři neumí 
zaujmout vyrušující žáky a trestají pak celou třídu. Což snažícím se jednotlivcům bere 
motivaci se snažit. Pozitivní motivace by byla přínosnější.

24

vybavení školy (technické vybavení, laboratoře, 
knihovna apod.)

školní akce (dny za školou, školní výlety, projekty, 
exkurze apod.)
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Můžete prosíme zdůvodnit volbu odpovědi v předchozí otázce. 13 odpovědí

Jsme ve většině předmětu velice spokojeni, náročnost odpovídá víceletému gymnáziu a 
přístup pedagogů, vedení školy je perfektní, rádi opravdu jen doporučujeme.
Líbí se mi tu
Středně náročné gymnázium
Škola mi přijde skvělá.
I při negativním hodnocení cca 4 profesorů je škola stále kvalitní. Vnímáme možný disconnect
mezi profesorským sborem a vedením školy. Nebo vedení školy očekává, že výborný přístup a
učební metody by pedagogové měli volit automaticky...
dobří učitelé, dobré výsledky při přijímání na VŠ
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Gymnázium je pro studenty velkým přínosem a možností se realizovat, rozvíjet nebo 
inspirovat.
Studium splnilo očekávání
Přijde mi, že to tu chodí přesně jak, jsem čekala a jak to čekají i ostatní
Vysoká úroveň vzdělání
Vyhovuje mi propojení učiva s praktickými činnostmi a zábavou.

Co podle Vás v dotazníku nezaznělo a chtěli byste nám to sdělit? 10 odpovědí

Kvalita školní jídelny, děkujeme.
Podle mě dotazník obsahoval vše podstatné. Děkuji všem učitelům, ve škole se mi líbí.
Hodnocení učitelů
pochvala za stravování
Některé děti mají zdravotní indispozice na nošení těžkých aktovek a bohužel možnost 
ukládání učebnic ve skříňkách není možné, protože díky neustálým přesunům mezi učebnami
nemají šanci si učebnice ani vyzvednout. Toto bohužel nefunguje.
Výborné obědy a praktické skříňky.
Jako velký nedostatek vidíme v zastaralých učebnicích, které jsou i dvacet let staré. Nejhorší 
je matematika. Přístup a metody výuky se třeba v matematice hodně změnily. Atlas světa je 
také neaktuální. Nelíbí se nám ani studentům neustálé stěhování každou přestávku do jiné 
třídy. Někdy si studenti ani nestihnou sníst svačinu nebo si dojít na wc. Také kvůli tomu musí 
mít všechny učebnice v aktovce, nestihnou si je odkládat do skříňky - což při velké skolioze 
neumožňuje používání dvojích učebnic. Nebylo by jednodušší, kdyby se stěhovalo 5 
profesorů místo 150 studentů? Samozřejmě u odborných učeben je to nutné, ale ne na 
každou hodinu. Moc děkujeme za tento dotazník.
Jedinečnost školní jídelny.
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