
59%
33%

8%

1. Kdy ses začal/a zajímat o výběr střední školy? 

8. třída

9. třída

Jiná možnost
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Atlas škol

Výchovný poradce na ZŠ

Návštěva SŠ na ZŠ

DOD na SŠ

Reklama v tištěné podobě

Reklama na sociálních sítích

Kamarádi

Kamarád studující na MSOA

Rodiče

Jakým způsobem ses dozvěděl/a o svých
favorizovaných středních školách? 
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Hodnocení jako ve škole:
1  výborná úroveň..... 5 nedostatečná

Jakou známkou bys hodnotil/a po měsíci
vzdělávání naši školu? Odpovědi prváků.
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Hodnocení jako ve škole: 1 výborná úroveň …. 5 nedostatečná

Jakou známkou bys hodnotil/a vzdělávání na naší 
škole? Odpovědi druháků.



CO SE TI VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE 
MORAVSKOSLEZSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE? 

✓ Učitelé.

✓ Kamarádi.

✓ Vzdělávání.

✓ Naše škola.

✓ Dobrá škola.

✓ Michálkovice.

✓ Budova MSOA.

✓ Vánoční betlém.

✓ Další 4 roky ve škole.

✓ Malá škola poblíž ZOO.

✓ Škola, na kterou chodím.

✓ Logo školy. Červená kapka.

✓ Škola, která má dobré jméno.

✓ Pro mě to je začátek na škole.

✓ Moji přátelé. Je to můj druhý domov.

✓ Teď momentálně se mi vybaví domov.

✓ PEK …. nic jiného …. možná ještě Ekonomika.

✓ Moje škola. Škola, kde chodím. Škola, na které studuji.

✓ Ekonomika a obchod. Účetnictví. Matematika. Marketing. Obchod. 

✓ Hezké prostředí, příjemní učitelé, které naučí. Super kolektiv. Zkušenost.

✓ Škola blízko ZOO. Škola, kterou jsem měla vybranou už v 8. třídě a nakonec jsem tu.

✓ Skvělá, malá, rodinná a přátelská škola, kde člověk nezabloudí a jsou všichni ochotní ostatním pomoci.



Doporučil bys naši školu svým mladším kamarádům? 
Proč?                              PRVÁCI

• Ano, zatím se mi tady líbí a není důvod školu nedoporučit.

• Ano, malá škola, individuálnější přístup.

• Ano, ale jen těm, kteří studium myslí vážně. Nejspíš protože po 
ukončení si myslím, že mám více možností.

• Pokud by měli zájem, tak proč ne.

• Určitě ano, je to škola na dobré úrovni. Dobrý přístup k žákům. Škola 
má všechno, co student potřebuje.

• Ano, protože je to škola na úrovni a dobře se tady učí. Je to velmi 
příjemné prostředí, nic tady nechybí.



Doporučil bys naši školu svým mladším kamarádům? 
Proč?                              PRVÁCI

• Asi ano, myslím, že v menším kolektivu se dá žákům lépe věnovat. 

• Ano, jsou tu výborní učitelé.

• Možná ano, pokud je zajímají finance, ekonomika, ….

• Ano, příjemná, sympatická, tak dlouho tu zase nejsem.

• Určitě bych doporučila, protože je tu přátelská atmosféra a odsud 
může jít člověk více méně kamkoliv do práce a ráda tu chodím.

• Ano, protože se mi zde zatím velice líbí. A tato škola mi přijde docela 
dost kvalitní a profesionální.



Doporučil bys naši školu svým mladším kamarádům? 
Proč?                            DRUHÁCI

• Jo, dobrá škola, ale někdy moc testů na jeden den. Nevadí, to je 
všude.

• Pravděpodobně ano. Pro mne největší plus je hlavně milý přístup 
doslova všech učitelů.

• Ano, důvodů je více.

• Ano, protože je tu dobrá atmosféra.

• Ano, už se tak i stalo. Jsem spokojená s touto výukou.

• Asi ano, protože se mi tady líbí.

• Ano, jsem tady velmi spokojená, skvělý kolektiv, milé paní učitelky 
atd.

• Ano, skvělý přístup, málo žáků.



Doporučil bys naši školu svým mladším kamarádům? 
Proč?                            DRUHÁCI

• Jo, rád, mě se zde líbí a asi bych neměnil.

• Ano. Ano. Ano.

• Ano, doporučila jsem jí hodně kamarádům a někteří tady studují. Protože je 
tu dobrý kolektiv.

• Ano, škola je přátelská.

• Ano, nemám s ničím problém.

• Ano, je to dobré místo na vzdělávání.

• Ano, kvalitní přístup ke vzdělávání.

• Už se stalo v 1. ročníku jsem to doporučila kamarádce a je tady.

• Ano, je to malá škola a mně to je příjemnější.

• Ano, doporučil, protože je to prestižní škola.



A co si myslíte Vy?    


