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Třebíčské gymnázium letos osla-
ví 150. výročí založení. Na stu-
denty i absolventy čeká mnoho 
akcí spojených s oslavami, které 
vyvrcholí 9. října 2021. Tato škola 
nabízí především skvělou přípra-
vu na vysokoškolská studia růz-
ného zaměření. Současně usiluje 
o rozvoj osobnosti každého stu-
denta a snaží se je tak připravit na 
povolání budoucnosti.

 
Gymnázia prodlužují studentům 

čas pro rozhodnutí o budoucí karié-
ře a dávají jim základy širokého spek-
tra oborů. Toto může být obrovskou 
výhodou na měnícím se trhu práce v 
budoucnosti. 

Nový školní vzdělávací program 
Gymnázia Třebíč kombinuje všeobec-
nost s možností se profi lovat. Studenti 
v 1., 2. a 3. ročníku získají základy vše-
obecně vzdělávacích předmětů, čímž 
mají delší čas pro rozhodnutí, kterým 
směrem se dále vzdělávat. 

„Ve 3. ročníku se začíná studium indivi-
dualizovat. Studenti absolvují šest hodin 
ve třech různých seminářích podle vlast-
ní volby. Ve 4. ročníku si mohou vybrat 
třináct hodin v pěti různých seminářích 
podle zvolené specializace a povinné hodi-
ny už jsou sníženy na minimum,“ vysvět-
lila ředitelka školy Alice Burešová.

 

Zajímaví absolventi, 
o kterých je slyšet

Gymnázium dává prostor nadaným 
studentům a poskytuje jim systema-
tickou podporu. A možná právě proto 
vzešlo z této školy mnoho úspěšných 
osobností. „Oslovujeme zajímavé absol-
venty, se kterými děláme rozhovory nebo 

online besedy. Záznam besed, rozhovory 
i zdravice našich zajímavých absolven-
tů mohou zájemci vidět na webu infor-
mujícím o oslavách a akcích spojených s 
výročím, 150.gtr.cz,“ uvedla zástupkyně 
ředitelky gymnázia Lenka Chybová. 
Doposud se představil například he-
rec Ondřej Halámek, reportér Bohu-
mil Vostal, vědkyně v Curychu Gabrie-
la Malenová nebo lékař Jakub Kazda. A 
chystá se řada dalších.

 

Výzva pamětníkům
Gymnázium hledá své absolventy a 

pedagogy. „U příležitosti výročí školy 
chceme shromáždit dokumenty, fotogra-
fi e či artefakty, které se k minulosti školy 
nějak vztahují a dosud nám zůstaly utaje-
ny. Zajímají nás osobní vzpomínky, třídní 
kroniky, deníky, seznamy, fotografi e, sta-
ré školní tiskoviny, časopisy, almanachy, 
výroční zprávy, fotografi e tříd i učitelské-
ho sboru. Máte-li cokoliv, čím byste mohli 
doplnit pestrou historickou mozaiku a ilu-
strovat dějiny naší školy, napište na email 
bendap@gtr.cz,“ řekl koordinátor oslav 
a pedagog gymnázia Petr Benda.

Gymnázium slaví 150 let

Proč se přihlásit 
na Gymnázium Třebíč?

1.  Zavádíme do praxe nové peda-
gogické postupy zaměřené na rozvoj 
osobnosti a silných stránek studentů.

2. Podporujeme studenty tak, aby 
z nich vyrostly samostatné a sebevě-
domé osobnosti schopné spolupra-
covat, ale i hledat nové cesty.

3. Inspirujeme se příklady dobré 
praxe českých i zahraničních škol.
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Vyber gympl!

Jsme partnerskou školou MU Brno,  
fakultní školou Filozofické fakulty MU Brno  
a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

5. 2. 2021 od 15 h on-line
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


