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Hodnocení školy 

Hodnocení žáků 1. ročníku školy Anglicko-českého gymnázia AMAZON, únor 2015 

 

• Mé očekávání od Amazonu se naplnila. Nemám žádný problém nebo kritiku, která by mě 

donutila přestoupit na jinou školu. Je pravda, že jsou na škole pravidla, jenže bez pravidel by 

nemohl být pořádek. Ohledně učitelů jsem také spokojená.  

• Amazon byla má doslova vysněná škola, když jsem se o ní dozvěděla, tak jsem okamžitě věděla, 

že sem chci. Líbil se mi trochu jiný přístup ke studentům, velmi domácké a příjemné prostředí 

a výborná výuka jazyků. Když jsem sem v září nastoupila, tak se skoro všechna má očekávání 

splnila. Nejvíce mě asi baví ZSV a jazyky. Nejméně asi matematika, biologie nebo fyzika, ale 

díky skvělému přístupu profesorů mě tyto hodiny vesměs baví. Vadí mi některá zbytečná 

nařízení. Nicméně jsem ráda, že jsem se pro Amazon rozhodla a nezměnila bych.  

• Na Amazonu se mi líbí, ale vadí mi dlouhé vyučování. Baví mě angličtina, fyzika, zsv a čeština. 

Naopak moc nemusím hodiny matematiky, biologie a zeměpisu.  

Na Amazonu se mi to moc líbí, většinu učitelů mám ráda a přijde mi, že dobře učí. Nejlepší 

přístup k žákům mají podle mě vyučující angličtiny. Vyučování je sice dlouhé, ale s tím, že 

začínáme v 8:30 se to dá zvládnout. 

• Na škole se mi nejvíce líbí angličtina, protože se ji učitelé snaží učit vtipným způsobem. Nelíbí 

se mi moc vysoké nároky na matematiku a nelíbí se mi, že nám nikdy neodpadají hodiny. 

• Profesoři jsou fajn, škola je mnohem zábavnější než základka, učitelé jsou osobnější a mají 

přátelštější přístup, především jsem rád za mnohem vybavenější místnost pro výuku tělocviku 

a rozšířenou výuku angličtiny. Chtělo by to ale delší. 

• Škola naplnila mé očekávání, co se týče angličtiny a českého jazyka. Učitelé jsou milí až na 

výjimky. ZSV je můj nejoblíbenější předmět. Ale španělština mě vůbec nebaví. Spirit week a 

jiné nápady jsou super! 

• Škola naplnila moje požadavky, ale je tady příliš mnoho hodin díky tomu jsem musel skončit s 

řadou svých koníčků. Chci velmi pochválit angličtinu, češtinu, matematiku a fyziku od 

základních škol je to velký odstup zvlášť individualitou. Kantoři jsou také úžasní, až na pár 

jedinců. 

• Škola naplnila mé očekávání téměř ve všech směrech. Hodně jsem spokojená s hodinami 

českého jazyka (přestože jsem nikdy český jazyk v oblibě moc neměla) a ZSV, kde nám vyučující 

poskytuje velmi kvalitní výklad. Nevyhovuje mi počet hodin zeměpisu, poněvadž když musíme 

psát test, tak na něj nemáme. 

• Jsem ráda, za kolektiv, co tu máme, lidi jsem si tu velice oblíbila, jak většinu spolužáků, tak 

profesorů.  

• Zhodnotil bych školu jako nadprůměrnou oproti škole minulé. Splnila moje očekávání a 

předměty začínají byt více a více zajímavější. Pokud mam byt kriticky, jelikož na základě kritiky 

se daji věci vylepšovat. Ohledně některých předmětu mam výhrady. Celkově bych však školu 

vyzdvihnul jako velice správně zvolenou. 

• Co se týká úrovně angličtiny, ta naplnila má očekávání stoprocentně. Abych byla upřímná, to 

je nejhlavnějším důvodem, proč jsem na této škole.  

• Tato škola naplnila má očekávání. Líbí se mi atmosféra i styl výuky. Nejlepší učitel je pan učtel 

IVT. Výuka angličtiny je velmi dobrá, a oproti jiným školám se jí věnujeme mnohem více, což je 
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dobře. Taky fyzika a IVT jsou krásným zpestřením dne. Jsem tu spokojená, a pokud projdu, ráda 

bych tu zůstala. 

• Tato škola naplnila moje očekávání. Moje spokojenost s biologií a zeměpisem trochu 

pokulhává, ale to je jen moje osobní preference. Je trochu nepříjemné jak pozdě končíme, ale 

s tím se pravděpodobně nedá nic dělat. 

• Výuky probíhají celkem v pořádku, ale hodnocení bývá u některých testů příliš přísné.  Líbí se 

mi školní akce, které jsou většinou velmi zábavné a poučné. Hodiny češtiny jsou mé oblíbené 

a hlavně z nich prospívám celkem dobře, i když mi dříve čeština moc nešla.  

• Škola naplnila mé očekávání, nicméně dny jsou strašně dlouhé a na posledních hodinách se 

těžko soutředím. S většinou profesorů jsem spokojená, velmi mě tu baví čeština, zsv a 

angličtina. 

• Škola se mi líbí, většina věcí je podle mého očekávání. Nejvíce mě baví hodiny angličtiny, které 

jsou formou, která mi plně vyhovuje, protože se vyloženě jen nedrtíme z učebnice, ale v každé 

hodině vlastně i svým způsobem musíme konverzovat, což je právě výhodou tohoto 

gymnázium s čímž jsem nanejvýše spokojena. Školní akce jsou vždy dobře zorganizované a 

zábavné. Také chci pochválit hodiny češtiny a zsv. Fyzika je super.  

• Na škole se mi nejvíce líbí prostory a příjemné prostředí. Výuka českého a anglického jazyka mi 

přijde jako hodiny, kde se toho naučíme nejvíce. Jinak kolektiv a atmosféra na škole je super.  

• Na Amazonu se mi líbí. Máme velmi dobrý kolektiv ve třídě a celkově v prvním ročníku. K 

přístupu nějakých učitelů mám sice výhrady, ale nikdo není dokonalý. Škola je v dobré lokalitě 

a vládne tam přátelská atmosféra. Celkově jsem na Amazonu spokojená.   

• Na Amazonu se mi líbí, jsem i ráda za ten kolektiv, který máme ve třídě.  

• Není to tak špatný, prostory jsou krásné, přímo v samém srdci Prahy, jen ta výuka je každý den 

dlouhá, chápu, že je to na úkor  toho že začínáme až od 8.30 ale stejně. Jinak se mi tu líbí moc, 

a ta zátěž v angličtině je možná i lepší než jsem očekával a to jsem měl velice vysoké očekávání. 

• Tato škola naplnila má očekávání. Ve třídě máme super kolektiv a i vybavení školy je solidní. 

Výuka je kvalitní, rovněž i učitelé, ale záleží i na předmětech. Některé předměty jsou trochu 

náročnější, ale když se pilně učíte, nemáte žádný problém. Angličtina je tu intenzivní a hlavně 

díky "amíkům" zábavná. Baví mě zde různé akce jako například Spirit Week, nebo třeba Sports 

Day.  

• Se školou jsem celkově spokojená, žádné velké výhrady vůči ničemu nemám. Každopádně vím, 

že výuka kvalitních profesorů se určitě vyplatí. 

• Na škole se mi celkem líbí. Mám rád zdejší angličtinu. Také prostory a umístění školy je fajn. 

Chemie je náročná. Víc věcí mi na srdci neleží.  

• Tato škola je příjemným prostředím, nejen díky přístupu učitelů a prostorám, ale i díky 

kolektivu. Je tu dost zajímavých akcí. D je trochu náročnější, ale s tím jsem počítala. Jsem zde 

spokojena.  

• Můj názor na naši školu je smíšený. Na jedu stranu si velice vážím toho, jakém způsobem se 

učíme angličtinu. Jsem spokojená s tím, že ve většině případů jsou i učitelé ochotní vám vyjít 

naproti a pomoci, pokud máte nějaké problémy. Ovšem někdy se ale stávají i situace naprosto 

opačné, je mi ale jasné, že chyba je i na druhé straně.  Jinak jsem ale s touto školou v celku 

spokojená. 

• Škola splnila mé očekávání. Škola je přímo ve středu města. Líbí se mi zaměření na jazyky. 

Většina předmětů mě baví, hlavně Fyzika a IT. 
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• Na této škole se mi líbí. Učitelé přicházejí do tříd s radostí. Nejvíce mám ráda hodiny anglického 

a německého jazyka. Na škole mi vadí určitá pravidla, která jsou stanovená. Chtěla bych, aby 

suplované hodiny odpadaly.  

• Se školou jsem spokojená, panuje zde příjemná atmosféra a jsou zde velmi vstřícní učitelé i 

spolužáci. Dále bych pozitivně ohodnotila hodiny angličtiny. Líbí se mi, že se zde občas konají 

akce typu Spirit week, kdy máme jakožto žáci možnost ukázat svou kreativitu a ideje. Škola 

tedy naplnila veškerá má očekávání. 

• Škola naplnila většina mé očekávání. Výuka v hodinách mě baví, až na chemii a biologii. Konají 

se zde velice originální akce, které se mi hodně líbí. Uvítala bych méně hodin. 

• S gymnáziem Amazon jsem nadmíru spokojená. Hodně jsem se sem těšila, už jen kvůli 

angličtině, tak kvůli novému prostředí, profesorům a spolužákům. Učiva je sice více a je 

mnohem více náročné, ale do školy jako takové teď chodím mnohem ráda než dříve. Angličtina 

i ostatní jazyky jsou tu opravdu kvalitní, za což jsem ráda. Líbí se mi i velký počet zajímavých 

akcí jako například spirit week. Celkově jsem tu ale spokojená. 

• Škola splnila, za čím jsem přišla. Angličtina splnila skoro vše, nejvíce si užívám ZSV.  

• Se studiem na Amazonu jsem spokojen. Nejlepší je výuka anglického jazyka, který je velmi 

zábavný a užitečný. Také se mi líbí umístění školy v centru Prahy. Některé hodiny mi přijdou 

zbytečné, neužitečné a nudné. Ale ostatní předměty jsou zábavné a velmi poučné. 

• Na Amazonu jsem vcelku spokojený. Líbí se mi prostory školy a její umístění v centru Prahy. S 

rozvrhem jsem také spokojený. Největší výhodou je výuka anglického jazyka, která je opravdu 

nadprůměrná. Jinak s ničím nemám problém až na pár nejmenovaných učitelů.  

• Na Amazonu jsem velice spokojená s učiteli a jejich přístupem. Občas nám toho dávají hodně 

a zbytečně moc testů, ale snaží se nám pomoci o lepší známky. Na tuto školu jsem šla kvůli 

angličtině a ta je vážně na dobré úrovni. 

• Na Amazonu se mi líbí přístup učitelů na angličtinu. Je tu asi vyvíjeno více požadavků, než jsem 

očekávala, ale abych nebyla jen u té kritiky tak bych chtěla vyzdvihnout výuku ZSV, protože je 

vyučována zajímavou formou, která mě osobně motivuje.  

• Na začátku roku jsem si říkala, jestli má cenu očekávat od této školy něco víc, ale po nějaké 

době jsem zjistila, že tu jsou velice kvalitní profesoři. Na rozdíl od předchozí školy tu jsou o dost 

lepší styl vyučování a často si hodiny i užívám.  

• Zázemí školy se mi moc líbí. Také se mi líbí učitelský zájem o studenty. Spolužáci i předměty 

jsou fajn, všechno je fajn. Nelíbí se mi, že nesmíme rozvíjet naše umění na lavici. 


