
 

Převzato a upraveno ze ŠVP Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 
 
 
Komentář: 
 
Kapitola poskytuje základní informace o profilaci školy. Tím, že škola nabízí svým žákům 
studijní program ve třech různých zaměření (od 2. ročníku přírodovědné, humanitní 
a všeobecné), dává zřetelně najevo, že chce motivovat žáky ke vzdělávání a že je jim 
schopna vytvořit takové studijní podmínky, aby se každý z nich mohl zaměřit na to, co ho 
zajímá a co chce dále studovat.  
 

Kapitola 3 

Charakteristika školního vzdělávacího 

programu 

3.1 Zaměření školy 

Gymnázium F. X. Šaldy je největším gymnáziem v Libereckém kraji. Zaujímá přední místo 
také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků 
a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí 
i mimoškolní činnosti.  
Evropská dimenze je dosahována především kvalitní výukou cizích jazyků, která plynule 
navazuje na předchozí jazykové vzdělání žáků, a účastí na mezinárodních projektech v rámci 
Euroregionu Nisa i v rámci celé EU. Nedílnou součástí školy je německé oddělení, na kterém 
probíhá výuka vybraných předmětů v jazyce německém na základě dohod mezi vládou ČR 
a vládou SRN. 
Naším hlavním cílem je připravit žáky na vysokoškolské studium. Toho chceme dosáhnout 
především diferenciací na humanitní, přírodovědné a všeobecné zaměření (od 2. ročníku 
čtyřletého studia a od 6. ročníku osmiletého studia) a širokou nabídkou volitelných předmětů 
v předposledním a posledním ročníku. Školní vzdělávací program tak vychází vstříc 
individuálním požadavkům žáků a zároveň je dostatečně otevřený, aby mohl pružně reagovat 
i na potřeby regionu. 
Velký důraz klademe na kvalifikovanost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak 
i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání i aktivní používání 
ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky 
k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. K tomu 
přispívají rozmanité formy a metody výuky, které jsou ve ŠVP dále přesněji specifikovány.  
 


