
Jak se líbí prvákům na kaplické střední škole? 

Rok s rokem se sešel, a tak se znovu ptáme našich žáků 1. ročníků, jak se jim daří na kaplické střední 

škole. 

1.ročník obchodní akademie 

• Tuto školu jsme si vybrala na doporučení rodičů a kamarádů a jsem ráda, že jsem tu. Líbí se mi 

naše třída a těším se, až si založíme svoji firmu. 

• Tuto školu jsem si vybrala, protože je v blízkosti mého bydliště, nemusím být na internátě. 

Nevidím žádný rozdíl mezi kaplickou a budějovickou obchodkou. Navíc mě překvapilo, že 

máme hodně výletů, exkurzí a odborných přednášek. Učitelé si na nás vždy udělají čas, pokud 

potřebujeme něco vysvětlit. Máme tu i svůj senát, jehož prostřednictvím můžeme sdělovat své 

připomínky, které jsou většinou respektovány. 

• Díky tomu, že je škola malá, máme šanci se se všemi seznámit a také o hodinách se toho víc 

naučit. Nadchlo mě, že jezdíme často na exkurze a učitelé mají smysl pro humor. Nejlepší je 

podle mě paní učitelka Lejsková. Její hodiny jsou super. 

• Tuto školu jsem si vybrala, protože poskytuje finanční odměnu za dobrý prospěch a škola se 

nachází blízko mého bydliště., nemusím brzy ráno vstávat. Na škole se mi líbí, že má spoustu 

učeben s dobrým vybavením. Škola také organizuje plno zajímavých akcí. 

• Baví mě hodiny managementu a po vyučování chodím hrát ping pong do sportovní učebny. 

• S touto školou mohu mít více pracovních příležitostí a možností, kde se uplatnit, a to nejen 

v kanceláři. 

1.ročníky učebních oborů 

Co mě přivedlo na kaplické učiliště? 

• výborné reference na učitele, jejich individuální přístup k žákům a snaha nám pomoci, 

• mám rád odmalička zemědělství a stroje, učí mě tu od základů právě to, co budu v budoucnu 

potřebovat, 

• vidím, že po vyučení budu mít nejrůznější možnost profesního uplatnění, 

• vždy jsem chtěl umět něco opravit, Opravář zemědělských strojů je ten pravý obor na této 

škole, učitelé i mistři mi zatím sedí, 

• je to blízko, hurá, nechápu, jak někdo, když si může vybrat vzdálenost do školy, že si zvolí tu 

delší cestu, já ušetřím pro sebe jen cestováním víc jak dvě hodiny denně, 

• čekal jsem, že praxi nebudu zvládat, ale pan mistr mi vždy dobře poradí, má se mnou trpělivost, 

neměnil bych, 

• vyučil se tu děda, strejda, táta i brácha, nedivím se, je to tu fajn, učím se tu spoustu věcí kolem 

automobilů, 

• nastoupit na jinou školu ze ZŠ jsem se docela bál, ale tady na škole mě přijali dobře, chodím 

sem rád, mají se mnou trpělivost, natrefil jsem na dobrou partu, 

• dobrá škola, internát i praxe hned vedle, vaří tu jak naše mamka, 

• škola mi umožní praxi tam, kde bych chtěl po vyučení zůstat natrvalo, 

• spolužáci výborní, učitelé milí, vstřícní a berou mě takového, jaký jsem, 

• jsem na oboru kuchař číšník a jsem moc spokojená, ve Slovanském domě mě praxe opravdu 

baví, je zde bezva parta, 

• když máme dobré známky a docházku, dostáváme v pololetí i na konci škol. roku stipendium, 

• chválím za akce, exkurze, výlety, možnosti různých kurzů a ve třetím ročníku levnější nabídky 

autoškoly. 


