
Gymnázium Jihlava 

UŽITEČNÁ, INSPIRUJÍCÍ A ŽIVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 

1.  UŽITEČNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 

1.1. připravuje na studium vysoké školy 

Gymnázium své studenty vzdělává i vychovává. Studentům umožňuje získat široký 

všeobecný základ vzdělání, nezbytný předpoklad pro úspěšné přijímací řízení a 

následné studium na vysokých školách. 

1.2. komplexně rozvíjí dovednosti a schopnosti 

Škola u svých studentů v rámci všech vyučovaných předmětů komplexně a ve 

vzájemných souvislostech rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti v rozsahu školního 

vzdělávacího plánu.  

1.3. nabízí aktivní znalost dvou cizích jazyků 

Základním cizím jazykem, který se na škole vyučuje, je angličtina. Dále si studenti 

vybírají z nabídky – německý, francouzský, španělský, ruský a latinský jazyk. 

Studenti mají možnost absolvovat volitelný předmět konverzace a jako nástavbu 

mohou skládat mezinárodně uznávané zkoušky Německý jazykový diplom nebo 

zkoušky FCE. 

1.4. pomáhá v různých životních situacích 

Studentům je k dispozici poradenské pracoviště Gymnázia Jihlava. V jeho rámci 

působí školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence. Dále jsou studentům 

poskytovány služby kariérového a právního poradenství. 

 

 

2.  INSPIRUJÍCÍ STŘEDNÍ ŠKOLA 

2.1. podporuje své studenty v olympiádách a soutěžích na okresní, 

krajské, republikové i mezinárodní úrovni  

Škola připravuje své studenty na úspěšnou účast v soutěžích žáků základních a 

středních škol. Je krajským střediskem pro rozvoj talentovaných studentů - je 

organizátorem krajských kol matematické, chemické a fyzikální olympiády, 

dějepisné soutěže gymnázií a oblastní přehlídky SOČ. Nabízí odborné semináře 

studentům středních škol kraje Vysočina. 

2.2. inspiruje pro vědeckou činnost 

Škola u svých studentů podporuje badatelskou činnost. Výuka řady předmětů probíhá 

v odborných učebnách a laboratořích. Studenti se v rámci studia profilují na základě 

volitelných předmětů. Škola nabízí setkání se zajímavými osobnostmi různých 

oborů. 



2.3. spolupracuje s vysokými školami 

Gymnázium spolupracuje s vybranými vysokými školami. Připravuje setkání s 

vlastními absolventy - vysokoškolskými studenty.  

2.4. pořádá výměnné pobyty se zahraničními studenty a  zapojuje se 

do mezinárodních projektů  

Škola spolupracuje s partnerskými zahraničními školami. Student má příležitost 

zúčastnit se vzdělávací a poznávací aktivity, která je s partnerskými školami spojena.  

 

 

3.  ŽIVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 

3.1. formuje uměním, hudbou, divadlem 

Gymnázium organizuje uměnovědné exkurze a výchovně vzdělávací koncerty. Na 

škole působí pěvecký sbor a divadelní soubory. Studenti vystavují své práce v Galerii 

pod schody a vystupují na koncertech, které zároveň spolupořádají. 

3.2. podporuje pohybové aktivity pro život 

Na škole působí Školní sportovní klub. Gymnázium je členem Asociace školních 

sportovních klubů a zapojuje se do projektu www.sportujiciskola.cz. Studenti mohou 

sportovat, pohybovat se a posilovat nad rámec výuky tělesné výchovy. Při 

zdravotních potížích škola umožňuje studentům absolvovat předmět zdravotní 

tělesné výchovy.  

3.3. spoluvytváří kreativní činnosti  

Díky školnímu parlamentu mají studenti možnost aktivně se zapojit do chodu školy. 

V rámci běžné výuky gymnázium pořádá projektové dny. Studenti svými aktivitami 

podporují nejrůznější charitativní organizace.  

3.4. je názorově otevřená 

Gymnázium je názorově otevřené studentům, rodičům a zájemcům o studium. 

Učitelé a další zaměstnanci školy jsou názorově otevření sobě navzájem.  


