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Kladné hodnocení - nejčastější odpovědi
I.stupeň






nové tabule
hry v družině
skříňky a nábytek
jídelna
školní akce





I.stupeň
skříňky/šatny
bufet
fasáda
















II.stupeň
nové učebny, čtenářský klub, hudebna
vzhled školy – zateplení, fasáda, barva
projekt Ovoce do škol
školní akce - výlety, plavání, bruslení

Připomínky, návrhy na změny - nejčastější odpovědi
II.stupeň
 bufet
 mobily
 interaktivní tabule
 skříňky/šatny
 rekonstrukce wc
Nejoriginálnější připomínky
chtěli bychom mít víc hodin, abychom se toho mohli více naučit
delší svačinkovou přestávku
volnou hodinu na hraní
chtěli bychom větší školu a zatočené schody
chtěli bychom automat na jídlo a sedačky na chodbě
přísnější tresty za nekázeň
více sportu a cizích jazyků
fotbalový kroužek pro dívky
absence zrcadel na wc
Co naši žáci škole přejí do budoucna
 hodně hodných dětí, aby byla pořád hezká a nikdo ji neničil
 hodné žáky, aby se vše dařilo
 hodně lásky – aby se všichni měli rádi, hodně štěstí
 aby byla pěkná, neušpiněná, hodné děti, aby ji neničily
 žáky, kteří se umí chovat k sobě i k dospělým, jsou zdvořilí a umí používat kouzelná slovíčka
 aby zůstala stejná, máme ji rádi takovou, jaká je
 aby vydržela dlouho
 dost peněz na různé vybavení (na vymalování a nová okna), ať má hodně výher v soutěžích
 chytré žáky, hodně žáků, slušné žáky, úspěšné žáky, bezproblémové žáky, dobré jméno ve
městě, aby do ní žáci rádi chodili, aby panovala příjemná kamarádská atmosféra
 ať stále vzkvétá a našim žákům dlouho slouží
 hodně dobrých žáků, dokončení rekonstrukce, aby se nerozpadla
 tablety, hodně dobrých žáků, lepší počítače pro učitele, kroužek informatiky, aby se škole
dařilo, vylepšit šatny a bufet – bagety
 ať se jí daří aspoň tak jako loni
 všem zaměstnancům školy i žákům pevné zdraví, lepší známky pro žáky a ať se podaří škole
realizovat všechny naše požadavky
 aby se jí dařilo, aby měla více nabídek na různé akce, hodně chytrých žáků a větší platy
 ať co nejdéle drží pohromadě, ať se tady dětem líbí a odnesou si odtud hezké vzpomínky a
něco v hlavičce
 hodné žáky, aby se dále vyvíjela, aby se z některých – stala +, více fajn učitelů, lepší
komunikaci a vztahy mezi učiteli a žáky, hodně úspěšných akcí a hodně šťastných dnů
 učitelům klidné vyučování a pevné nervy, aby se všechny opravy učeben vydařily, hodně
hodných žáků a méně hloupých žáků, jako jsme my
Nejoriginálnější přání
 škole přejeme velkého sponzora

