
Převzato a upraveno ze ŠVP Gymnázia Rumburk 
 
 
Komentář: 
 
Gymnázium Rumburk vychází v této kapitole ze svých dlouhodobých zkušeností a tradice 
gymnázia a využívá pro výuku svých žáků bohatě možností, které mu nabízí jeho příhraniční 
poloha (spolupráce s německými gymnázii, důraz na výuku německého jazyka) a jeho 
geografické umístění. 
 
Atraktivně působí v ŠVP také fotografie, které dokládají aktivity učitelů a žáků. 
 

Charakteristika školy 
velikost školy 

Gymnázium Rumburk bylo založeno v roce 1906. Výuka probíhá v historické secesní budově 
z roku 1908. V osmi třídách osmiletého a v osmi třídách čtyřletého gymnázia zde každoročně 
studuje více než čtyři sta žáků.  

 

vybavení školy  
[…] 

charakteristika pedagogického sboru  
Na škole vyučuje dlouhodobě více než 35 pedagogů, z nichž jen dva nejsou plně kvalifikovaní. 

Do výuky cizích jazyků se pravidelně zapojují rodilí mluvčí. 
Průměrný věk sboru se udržuje okolo čtyřiceti let a věková skladba je poměrně plynule 

rozložena. Podíl mužů a žen je vyrovnaný. Více než třetinu sboru tvoří absolventi tohoto gymnázia. 
Vzhledem k velmi dobré pedagogické a hlavně odborné způsobilosti pedagogického sboru 

naši žáci dosahují významných úspěchů v olympiádách a soutěžích v mnoha oborech. 

charakteristika žáků 
Gymnázium v Rumburku je spádovou školou pro žáky z celého Šluknovského výběžku, ale 

také z Novoborska a z České Lípy. Pouze necelých 40 % tvoří žáci z Rumburku. 
Většina absolventů gymnázia (70 % - 80 %) je přijata ke studiu na vysoké škole hned po 

maturitě, ostatní zpravidla pokračují na VOŠ. Počet absolventů registrovaných na úřadě práce je 
kolísavý, v dlouhodobém průměru se pohybuje do 3 % počtu maturantů. Spektrum škol, na nichž 



naši absolventi úspěšně pokračují ve studiu, je v podstatě neomezené - od oborů ekonomických, 
přes obory filozofické a právní až k oborům lékařským, pedagogickým a samozřejmě technickým. 

 

dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 
Vzhledem k příhraniční poloze se úspěšně rozvíjí výměnná spolupráce s gymnáziem 

v Seifhennersdorfu, žáci obou škol se zúčastňují výuky na partnerské škole. Pravidelně se konají 
společné sportovní akce. 

Od 90. let také probíhá týdenní výměnný pobyt našich žáků na gymnáziu v partnerském 
bavorském městě Sulzbach-Rosenberg. Jeho cílem je především vzájemné poznání a navázání 
osobních kontaktů. 

S partnerskou školou Peutinger Gymnasium z Ellwangenu spolupracujeme od roku 2005 na 
tříletém projektu Comenius I a pořádáme společné kulturní akce. 

Cílem školy je zapojení do sítě DSD-Schulen, která umožňuje žákům získat v předposledním 
ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia Deutsches Sprachdiplom. 
Tento diplom osvědčuje znalosti německého jazyka na úrovni C1 Společného evropského rámce 
jazyků. Držitel tohoto diplomu nemusí prokazovat znalosti německého jazyka na německých 
vysokých školách. 

spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Rada školy byla zřízena v srpnu 2005. Má 6 členů a je pokračovatelkou Rady Gymnázia 

Rumburk, která byla zřízena již v březnu 2000. Od té doby se stala důležitým partnerem, jenž 
vytváří prostor pro hledání řešení problémů. V úzké součinnosti s Radou školy je žáky vedený školní 
parlament, ve kterém může mít každá třída svého zástupce.  

Výbor zástupců rodičů z jednotlivých tříd, kteří jsou členy SRPŠ při Gymnáziu Rumburk, je 
dalším důležitým partnerem. Nejméně dvakrát ročně se mohou rodiče (zákonní zástupci) na třídních 
schůzkách informovat o dění ve škole a o prospěchu žáka na třídních schůzkách. 

Na školu pravidelně dochází psycholog z pedagogicko-psychologické poradny. 
V rámci školních projektů je navázána spolupráce se správou Národního parku České 

Švýcarsko, s pracovníky IZS, sborem hasičů, s humanitární organizací Adra, ČSOP a Agenturou 
Pondělí.  



 

 
 
 


