
Zaměření školy 
 

ŠVP vychází z analýzy školy a je vyjádřením jejích vzdělávacích záměrů.  
Zohledňuje přitom 

• možnosti školy; 
• postavení školy v regionu; 
• odůvodněné požadavky rodičů; 
• oprávněné potřeby a zájmy žáků. 

 
 Gymnázium v Chebu existuje jako instituce již více než 200 let, což lze dokladovat 
cyklem kronik Historia Gymnassii Egrensis ze Státního archivu v Chebu. 
 Gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy našeho regionu, resp. ČR. 
Usiluje o všestranný, harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka ve smyslu vědeckého 
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho 
intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou a odbornou činnost v budoucím 
povolání.  

Gymnázium Cheb je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola 
poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Gymnázium je bránou 
na VŠ - hlavním cílem je příprava k náročnému vysokoškolskému studiu. Svým širokým 
všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků (možnost 
výběru ze široké nabídky volitelných předmětů podle sklonů, zálib a zvoleného směru VŠ 
studia) připravuje absolventy především ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich 
spektru (u nás i v zahraničí). Současně poskytuje vzdělání v těch profesích, jejichž výkon 
předpokládá široké všeobecné vzdělání, znalost cizích jazyků a moderních informačních a 
komunikačních technologií, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá 
pouze krátké zaškolení (např. ve veřejné správě, kultuře apod.). Maturant může pokračovat ve 
studiu i na některé vyšší odborné škole.  

K důležitým cílům gymnázia náleží napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít 
svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti, dokázali se flexibilně 
uplatnit ve světě práce a stali se platnými občany svobodné demokratické společnosti.  

Výuka cizích jazyků probíhá s výrazně posílenou hodinovou dotací a je na takové 
úrovni, že žáci mají možnost dosáhnout státní základní, resp. všeobecné jazykové zkoušky 
nebo jejích mezinárodních ekvivalentů. V německém jazyce získalo Gymnázium v Chebu, na 
základě dosahovaných výsledků (jako jedna ze tří škol v ČR), statut nadregionálního 
výukového a zkušebního centra ke složení prestižní jazykové zkoušky Jazykového diplomu 
konference ministrů školství SRN (tzv. Sprachdiplomu). Na škole působí zahraniční lektoři.  

K posílení jazykové výuky, ale i z důvodů výchovně vzdělávacích navázala škola řadu 
velmi úspěšných kontaktů s obdobnými školami v zahraničí a organizuje krátkodobé i 
dlouhodobé reciproční jazykové, studijní či naučně-poznávací pobyty skupin i jednotlivců. 
 Dopravu zajišťuje škola vlastními mikrobusy, získanými z nadačních darů. Ve výuce 
informatiky a výpočetní techniky prošla škola náročnou akreditací a získala osvědčení 
k výuce ECDL (Europen Computer Driving Licence - Evropský počítačový řidičák). Cílem je 
dosažení dalších možností získávání všeobecně uznávaných (resp. mezinárodních) 
certifikovaných výstupů i v dalších oborech. 

Školní vzdělávací program Gymnázia v Chebu vychází z prioritního cíle školy – 
kvalitně připravit co největší procento absolventů pro vysokoškolské studium a další typy 
terciárního vzdělávání. Dalším cílem ŠVP je získání dobrého základu pro uplatnění 
absolventů v praxi se schopností jejich adaptability a maximální flexibility na pracovním trhu. 



ŠVP Gymnázia v Chebu je vytvořen tak, aby nadále prohluboval schopnost 
samostatné tvůrčí činnosti žáků a kvalitně připravoval absolventy k zodpovědnosti za své 
další celoživotní vzdělávání. 

Hlavním strategickým úkolem je prohloubení partnerského vztahu především mezi 
pedagogickým sborem a žáky školy, který je základem  pozitivního přístupu ke vzdělání. Je 
nutné, aby vztah těchto dvou partnerů byl založen na vzájemném respektu a úctě, bez strachu 
a stresů. Vedoucí role učitele vychází z jeho přirozené autority, odborných znalostí a 
zkušeností. U žáků je respektována jejich individualita, jejich zaměření a především rozvíjen 
talent v oboru jejich zájmu. Pro úspěšnou realizaci ŠVP jsou nutné nejen korektní partnerské 
vztahy mezi učiteli a žáky, ale i dobrá spolupráce s ostatními zainteresovanými stranami – 
s rodiči, zřizovatelem, obcí apod. 

ŠVP Gymnázia v Chebu je otevřený dokument, který v rámci technických možností a 
pedagogických zásad reaguje na konstruktivní návrhy všech zainteresovaných, tj. členů 
pedagogického sboru, žáků školy i jejich rodičů, absolventů školy, a je přístupný pozitivním 
podnětům z vnějšku.  
 
 
Komentář: 
 
Gymnázium kromě všeobecného vzdělávání klade důraz na vzdělávání v oblasti ICT 
a cizích jazyků. Jak zaměření školy, tak profil absolventa vycházejí především z analýzy 
školy, která proběhla na počátku tvorby ŠVP. 
 


