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Gymnázium se nachází ve městě Rumburk, které je centrem nejsevernější části 
České republiky, Šluknovského výběžku. Město Rumburk má asi 10 000 obyvatel. Je 
vstupní branou do české části Národního parku Česko-saské Švýcarsko. Krásná 
příroda s pískovcovými kaňony je obklopuje. 



 

 
 
 

 

 
Historie školy 
 

 
Snahy o založení gymnázia sahají až do roku 1892, kdy byl na podnět starosty F. W. 
Ritschela sestaven Výbor pro zřízení střední školy v Rumburku, který po několika 
letech zanikl. V roce 1899 byl znovu zvolen již dříve zaniklý Výbor pro zřízení střední 
školy v Rumburku v čele s místním podnikatelem a radním Juliem Pfeiferem. Výbor 
vypracoval vyčerpávající zprávu o potřebnosti gymnázia v Rumburku i s vlastní 
budovou. Uvedený návrh byl pak zaslán vládě jako žádost v dubnu 1901.  

V červenci 1905 oznámila školská správa městu podmínky, za kterých by byl stát 
ochoten zřídit v Rumburku gymnázium. Městská rada je v září 1905 jednomyslně 
schválila a okresní správa ještě v témže měsíci povolila. Vláda vydala povolení ke 
zřízení Státního gymnázia v Rumburku.  

V září 1906 byly zřízeny provizorní prostory pro ředitelnu a třídy gymnázia v c. k. 
odborné tkalcovské škole. Řádné přijímací zkoušky se konaly ve dnech 16. – 17. 
září. Do primy bylo přijato celkem 63 žáků. Školní rok byl slavnostně zahájen 18. září 
1906 v děkanském kostele na náměstí (Dobrovského). Na požádání ředitelství školy 
byly od 1. 11. 1906 oficiálně povoleny dvě paralelky primy (tj. dvě třídy).  

Školní rok skončil dne 6. července 1907. Ještě v prosinci 1906 byl ustanoven Výbor 
pro postavení gymnaziální budovy. V únoru 1907 rozhodla městská rada o místě 
stavby a v březnu je školská správa po prohlídce schválila.  

Za půl roku, tedy před zimou, byla hrubá stavba pod střechou. I když nebyla zatím 
hotova, byl na portál budovy vytesán rok 1908, aby gymnázium mohlo získat 
honosný název Kaiser Franz Josef I. JubiläumsStaatsgymnasium in Rumburg, v 
překladu Státní gymnázium jubilea císaře Františka Josefa I. Důvodem byla okolnost, 
že v uvedeném roce slavil císař šedesáté výročí nástupu na trůn, což byla 
v Rakousko-Uhersku velká sláva. Na jaře a v létě r. 1909 byly dokončeny všechny 
zbývající práce. Školní rok 1909/1910 byl tedy zahájen již ve vlastní nádherné 
budově ve stylu vídeňské secese, která i z hlediska vybavenosti odpovídala 
nejmodernějším požadavkům doby.  

Gymnázium s německým vyučovacím jazykem mělo již kolem roku 1930 svou 
českou část. 
 



 

 
 
 

 

 
Současnost 
 

 
Škola má obvykle 16 tříd. Osmileté gymnázium má v každém ročníku po 1 třídě, 
čtyřleté gymnázium po 2 třídách v ročníku. Ve třídách je vyučováno 25 až 32 
studentů.  
 
Výuka probíhá v kmenových třídách a ve specializovaných učebnách pro výuku 
biologie, fyziky, chemie, hudební výchovy, PC atd. V současné době ve škole učí 41 
pedagogů včetně dvou externistů.  
 
Gymnázium jako pilotní škola vyučuje podle Školního vzdělávacích programu již 
čtvrtým rokem. Samotný název ŠVP „Na cestě“ symbolizuje dlouhou životní cestu 
žáků gymnázia, na které je škola doprovází. Od druhého ročníku jsou žáci děleni 
podle zaměření do jednoho ze čtyř bloků:  

• Matematicko-technický 
• Jazykový 
• Přírodovědný 
• Humanitní 

 
V primě a 1. ročníku čtyřletého gymnázia jedou žáci v prvním týdnu školní docházky 
na seznamovací pobyt trvající zpravidla 3 dny. Cílem pobytu je poznat své 
spolužáky, třídního učitele i okolní přírodu. 
 
V sekundě, kvintě a 1. ročníku čtyřletého gymnázia mají žáci možnost účastnit se 
týdenního lyžařského kurzu. 
 
V neposlední řadě se žáci mohou účastnit nejrůznějších soutěží, případně dalších 
kroužků – například:  

• Deutsches Sprachdiplom – DSD 
• školní pěvecký sbor N. T. C.  
• odbíjená 
• dívčí kopaná 
• španělština (začátečníci i pokročilí) 

 
Gymnázium spolupracuje s několika zahraničními školami (projekty, výměnné 
pobyty). Jazykové bariéry pomáhají žákům zvládnout rodilí mluvčí (Kanada, 
Německo).  
 



 

 
 
 

 

Žáci mají možnost využít také profesionálních služeb psychologa Mgr. Jiřího Víta 
návštěvou školní poradny (volba bloků, problémy při studiu i osobní). 
 
Od listopadu 2009 bude v provozu školní výdejna.  
 
 
 
 

Vypracovala Mgr. Lenka Homoláčová 
 


