
 

Žákovský parlament Gymnázia Jiřího Ortena 

2. schůze žákovského parlamentu 16.10. 

 Dotazník na distanční výuku 

o Chybí odezva žák> učitel 

o Pravidelná zpětná vazba pro učitele 

o Každý týden ve skupině parlamentu by se vyplňoval dotazník 

o Plusy, mínus a konkrétní vzkaz učiteli 

o Anonymně 

o Členové parlamentu, p. Bartoníček a p. ředitel se seznámili s 

dotazníkem a podali návrhy: 

 Návrh, zda nestačí posílat dotazník jednou za dva týdny 

 Distribuce přes školní Instagram 

 Zpětná vazba na dotazník přes Instagram 

 Riziko snížení zájmu ze strany studentů při stejných otázkách 

 Největší váhu měly mít volné odpovědi 

 Má vypovídající váhu otázka: Který předmět je učen nejlépe? – 

problém může být, protože některé předměty učí více učitelů 

 P. Bartoníček vít dotazník, ale žádá o čas, a tím pádem pouze 

nejdůležitější problémy 

 Způsob vyhodnocení a kolik lidí na tom bude pracovat 

 P. ředitel žádá, aby výsledky zůstaly přísně interní, dále apel na 

to, aby z dotazníku vylézaly i pozitivní odpovědi 

 V sumarizaci se nebudou nacházet žádné vulgarity a 

bezpředmětné odpovědi 

 Instagram uklidňuje, že nedojde k problém a prosakování 

informací 

 Ke kompletním odpovědím se dostane pouze tým, který 

zpracovává odpovědi, vedení školy a učitelé 

 p. ředitel navrhuje, zda by nebylo dobré i dotazník učitelé> 

studenti 

 učitelé ladí poměr mezi on-line a off-line hodinami 

 vedení parlamentu upraví otázky a následně dojde k úpravě na 

základě připomínek členů parlamentu 

 rozeslání dotazníku by mělo projít ideálně v neděli 18.10. 

 v pátek 16.10. připomínkování členů v parlamentu 

 změna otázka, u kterých učitelů nám vyhovuje výuka z otázky, 

které předměty nám vyhovují 



 připomínky, které jsou okamžitě sumarizovat a poslat p. 

Bartoníčkovi (i p. řediteli) hned dnes na mail 

 návrh na další zasedání příští týden, 2hodinové zasedání zamítnuto 

 Školní mikiny 

o Došlo k určitému zmatku, kdo a co dělá 

o Jedna firma odpověděla zamítavě 

o V plánu je kontaktovat Schools United 

o Chybí někdo, kdo má hlavní slovo a je vedoucím tohoto projektu 

o Potřeba koordinace 

o Lidé, kteří mají zájem na spolupráci by si vytvořili vlastní chat 

o Kdo má zájem, napíše K. Vilímové 

o Měl by se určit vedoucí 

o Zjistit cenu 

o Jaký bude zájem o mikiny> přibližný počet 

o Zástupci tříd zjistí počet zájemců o mikiny ve třídách 

o Stanovení podmínek (barva, cena) 

 P. Bartoníček žádá maturanty o schůzku kvůli plesům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Vojtěch Zvolský 


