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Hodnocení školy: Anglicko-českého gymnázia AMAZON  

Hodnocení žáků školy v období února 2015. 

 

� Kolektiv v naší třídě je úžasný. Celkově lidi na škole se k sobě chovají s velkým respektem. 

� Amazon je škola, kde se vám učitelé budou snažit vyjít vstříc. Je tu domácké, příjemné studijní 

prostředí. Je super, že škola začíná v 8:30hod.  

� Amazon mi vyhovuje, líbí se mi tu jak učitelé, tak i kolektiv. 

� Celkově Amazon mám moc ráda, hlavně kvůli zaměření na humanitní předměty a celkovou náročnost. 

Nejvíce jsem ráda za náš třídní kolektiv. 

� Dobře umístěná škola s dobrým učitelským sborem, jsou tu koberce a gauč, co víc si přát. 

� Ve škole se mi moc líbí, jen mě mrzí, že je tu tak těžká matematika. Jsou tu hrozně milí lidé i učitelé. 

� Velmi dobrý kolektiv. Dobře umístěná škola, pokud nemáte rádi školní jídelnu, máte toho hodně na 

výběr. Jelikož nás je ve třídě méně studentůn je tu větší ohled na individuální učivo. 

� Líbí se mi na naší škole útulné třídy. 

� Líbí se nám, že můžeme ve škole chodit v ponožkách, které zůstanou i na konci bílé.  

� Koberce jsou velké plus. Příjemné prostředí, příjemní lidé. Příjemné! 

� Je tu příjemné prostředí s dobrým kolektivem. 

� Na naší škole se mi líbí, že máme dobrý kolektiv ve třídě, dobré učitele a příjemné prostředé. Také 

jsem spokojená s polohou školy. 

� Myslím, že škola je skvělá pro lidi, kteří chtějí zlepšit úroveň svých cizích jazyků a mají v plánu studovat 

v zahraničí. Jako každá škola, tak i tato má pár svých mínus, ale vždy se dá o problému jednat. 

Samozřejmě, že se najde někdo, komu se nebude něco líbit, ale přeci jen nejde vyhovět všem. Z mých 

zkušeností žáci, co mají zájem studovat a snaží se, tak nemají takové problémy, jako jiní, kteří ten 

zájem nemají, a bude to tím, že vedení je důsledné a snaží se vyhnout nepříjemnostem, jak ze strany 

studentů, tak i z jejich strany.  

� Velkou výhodou pro žáky, kteří dojíždějí, je začátek vyučování v 8:30. Škola je umístěna v centru Prahy 

a to nabízí širokou šálu možností. Ať už jsou to exkurze, prohlídky nebo přednášky, tak mít školu 

v centru je velkou výhodou i z osobních důvodů a ne jen studijních. Jinak celkové prostředí je příjemné 

a originální.  

� Jsem velmi ráda, že máme na cizí jazyky rodilé mluvčí. Možná se to některým zdá ze začátku náročné, 

ale to jde pouze jen o zvyk, protože do pár týdnů se rozmluví každý. Nejen, že máme hodně hodin 

anglického jazyka, kde máme různé odvětví zaměření (gramatika, literatura, slovní zásoba, 

konverzace, přípravné kurzy na FCE/CAE... ), ale máme i skvělé rodilé mluvčí na ostatní cizí jazyky. 

� Co mi velmi pomáhá je to, že se škola snaží být nápomocná a máme možnost doučování přímo ve 

škole. Protože jsem cizinka a žiji tu krátce, tak mi hodně pomohly hodiny českého jazyka, kde se 

zaměřujeme na pravopis a výslovnost. 

� Je zde na výběr hodně mimoškolních aktivit, jedním z nich je kroužek překladatelství a tlumočení, ale 

je tu i možnost výběru z jakéhokoliv cizího jazyka. Sama tyto kroužky navštěvuji a jsem s nimi 

spokojena. 

� Na této škole mám opravdu ráda své spolužáky, kolektiv je tu bezkonkurenčně nejlepší. Mám hodně 

mezinárodní třídu, a tak se dozvídám o různých kulturách, a díky své kamarádce z Ruska chodím na 

ruštinu a s ní ji procvičuji, ona mi pomáhá s ruštinou, já jí s češtinou. 
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� Byla jsem na různých plesech škol, ale plesy, které probíhají zde, tak jsou jedny z nejlepších. Mají 

úplně jinou atmosféru a program je zábavný. Poslední dva plesy byly v SaSaZu a na Žofíně a oba byly 

okouzlující. 

� Nejraději mám několikadenní výlety do zahraničí. Každoročně máme v nabídce návštěvu Londýna 

s pobytem v rodinách, což je skvělá zkušenost, ale také je zde seznam jiných zemí, jako např. Itálie. 

Tradičně lyžák probíhá v Rakousku a Vánoční výlety v Německu (Drážďany, Norimberk). 

� Škola spolupracuje se školami v zahraničí, a tak je zde možnost studia v zahraničí. Této výhody určitě 

využiji ve vyšším ročníku. 

� Těším se na další předměty v angličtině, které si můžeme vybrat s podmínkou studia 2let. Mezi tyto 

předměty patří třeba právo, investice a nemovitosti, umění, hudba a mnoho dalších seminářů. 

 

 


