
 
 

 

Hlasování Gympl Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České 

republice, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo.  

Impulsem ke vzniku projektu GymplRoku.cz byly již v roce 2011 žebříčky českých médií, 

které srovnávaly různé školy v ČR podle různých kritérií. 

Podstatné kritérium, které všem těmto žebříčkům chybělo a stále chybí je pohled studenta či 

absolventa na svoji školu. Tento pohled studenta či absolventa je podle nás zásadní a 

vypovídá o kvalitě školy více, než například citace v odborných časopisech či počet 

zahraničních studentů (jakkoliv tato kritéria také považujeme za důležitá). 

Posouzení kvality školy z pohledu studentů a absolventů je i kritérium, podle kterého by se 

měli řídit budoucí studenti středních škol, nyní studenti základních škol.  

Těm chceme projektem pomoci v jejich rozhodování, na jakou školu se přihlásit. 

Studenti a absolventi gymnázií, nezapomeňte hlasovat a ohodnotit tak svoje gymnázium! 

 

HLASOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT OD 15. LISTOPADU 2014 DO 15. LEDNA 2015. 

 

Hodnotit můžete například dle těchto a dalších kritérií: 

 Celková spokojenost se školou 

 Zajímavost předmětů 

 Odbornost vyučujících 

 Příprava do praxe/práce 

 Možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole 

 atd. 

Jak hlasovat 

1) prostřednictvím Facebooku (když na něm máte účet a chcete na www.GymplRoku.cz 

hlasovat zcela ZDARMA) 

2) prostřednictvím SMS, když nemáte účet na Facebooku (Cena jedné SMS je 9 Kč) 

 

informace o hlasování: http://www.gymplroku.cz/o-hlasovani 

pravidla hlasování:  http://www.gymplroku.cz/pravidla 

 

Gymnázium Česká Třebová: http://www.gymplroku.cz/skoly/340 

Stránky soutěže:   http://www.gymplroku.cz/ 

http://www.gymplroku.cz/o-hlasovani/
http://www.gymplroku.cz/pravidla/
http://www.gymplroku.cz/skoly/340/
http://www.gymplroku.cz/


 
 
 

Jak se zapojit v roce 2014/2015 

Základním předpokladem pro úspěch v hlasování je, že studenti a absolventi o hlasování ví. 

Proto jsme pro letošní ročník připravili několik tipů, jak informaci o hlasování rozšířit.  

Jak se zapojit, pokud jste student/budoucí student/absolvent: 

• vložte odkaz na hlasování na internetové stránky na vašem Facebooku či jiných sociálních 

sítích (nejlépe přímo na školu na stránkách hlasování)  

• pošlete spolužákům email s informací o hlasování 

• informujte spolužáky jinak, podle toho, co vás napadne... 

 

 

 

 

 


