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Milí studenti ArciG!
Pojďte se opět po roce zaměřit na místo, kde studujete - udělejte ze své třídy příjemné a čisté
místo, kam je radost chodit! Překvapte sebe a všechny kolem a zapojte se do čtvrtého ročníku
soutěže, kterou pro vás připravila Rada rodičů - Soutěž o NEJlepší třídu ArciG!
Co budeme hodnotit?
Celkový dojem - v tomto kritériu se bude hodnotit celkový dojem, který třída vyvolává
Čistota - hodnotí se čistota a pořádek ve třídě, tedy vaše schopnost udržovat třídu
uklizenou
Výzdoba třídy - hodnotí se úroveň realizované výzdoby třídy
Kreativita - hodnotí se nápaditost výzdoby ve třídě
Vztah k životnímu prostředí - v tomto kritériu se bude hodnotit vztah k životnímu
prostředí, zda například třídíte odpad, pečujete o květiny ve třídě, využíváte protihlukové
prvky nebo jinak šetříte životní prostředí
V každém kritériu můžete od porotce získat až 10 bodů, maximálně tedy 250 bodů.
Kdo bude hodnotit?
Hodnotit bude porota složená ze dvou zástupců Rady rodičů, jednoho zástupce z řad
profesorů a dvou zástupců Žákovské rady (1 za vyšší a 1 za nižší gymnázium).
Kdy budeme hodnotit?
Hodnocení tříd proběhne v druhé polovině března dle možností porotců.
Cena pro vítěze?
Rada rodičů ocení šest nejlepších tříd - tři za nižší gymnázium a tři za vyšší gymnázium.
Vítězné třídy se mohou těšit na finanční odměnu, kterou mohou využít na cokoliv, třeba
na další vylepšení své třídy.
Tak neváhejte a zapojte se – využít můžete i nápady z Pily.
Za Radu rodičů Dagmar Šenová
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