
 
 

Zaměření školy:  
 

„Jaká je naše škola?“ 
Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na 

různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, 
výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. 
Nabízíme jim možnost individuální a průběžné volby studijního programu 
přírodovědného nebo společenskovědního zaměření, dle zájmu, potřeb a v souladu 
s jejich další studijní orientací. Studijní program je postaven na principu profilace žáků 
prostřednictvím volitelných předmětů, kterým jsou v závěrečném ročníku studia 
věnovány téměř všechny disponibilní hodiny ředitelky školy. V rámci studijního 
programu věnujeme velkou pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale také 
dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy. 
 
„Čím se naše škola odlišuje a co specifického žákům nabízí?“ 
Otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost. 
Velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy. 
Vysokou úroveň pedagogické práce s žáky. 
Přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky. 
Vzájemný respekt a úcta ve vztahu učitel - žák. 
Velkou nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování). 
Průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů. 
Zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty. 
 
„K čemu směřujeme?“ 
Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k  celoživotnímu vzdělávání, 
připravujeme je k vysokoškolskému studiu. Učíme žáky pracovat s informacemi, 
spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení se do reálného života. 
Směřujeme žáky k vytvoření si vlastního názoru a zároveň k respektování názorů 
druhých. 
 
Možnosti školy:  
Nabízíme nadstandardní nabídku výuky cizích jazyků, volný přístup k internetu, 
studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívat 
sportovní areál školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací 
zájezdy a mnoho dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních 
projektů.  
 
Úloha školy v regionu: 
Škola si v posledním období vytvořila významné postavení v regionu, což dokazují 
dlouhodobě úspěšné výsledky při přijetí žáků na VŠ, výborné výsledky žáků 
v odborných soutěžích a SOČ na mezinárodní úrovni, v celostátních srovnávacích 
testech CERMAT, vzrůstající zájem o studium na naší škole, autorita školy u široké 
veřejnosti, výroční ocenění učitelů školy zřizovatelem za vynikající pedagogickou 
práci.  

 
 
Komentář: 
 
Škola v této kapitole odpovídá na otázky, a tak popisuje hlavní skutečnosti, kterými je 
škola specifická.  
 


