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Všechny tři spojuje pouze to, že navštěvují naše gymnázium, jejich zájmy jsou 

však diametrálně odlišné. Přesto se každý z nich do školy rád vrací, protože ví, 

že ať už se jedná o angličtinu, matematiku nebo dějepis, vždy se zde doví něco 

nového. Poslední školní den před Vánocemi jsme všechny tři tak trochu 

vyzpovídali.      

Proč jste si vybrali tuto školu? 

Asi se shodneme na tom, že cizí jazyky na nás číhají na každém rohu. Začínáte číst 

literaturu v originále a najednou zjistíte, že s angličtinou ze základní školy prostě 

nestíháte. Chcete vědět více a znalost jakéhokoli cizího jazyka Vám prostě otevírá 

dveře do mnoha vědních oborů i krásné literatury. 

Tato škola klade důraz na to, co je praktické a co se v podstatě učíte celý život. 

Nenajdete žádný jiný předmět, který se v průběhu celého života učíte tak dlouho, jako 

je právě cizí jazyk. Začínáme od základní školy a končíme povinně až na vysoké. 

Jazyky prostě potřebujeme pořád, ať již budeme studovat cokoli!      

Hodláte studovat jazyky jako obor na vysoké škole?   

Vůbec ne. Jazykové znalosti vnímáme jako doplněk k naší budoucí odbornosti, ale 

samotné jazyky se nestanou naší profesí, nikdo z nás se nechce stát tlumočníkem 

nebo překladatelem. Alex, který vyniká v matematice, se hodlá věnovat informatice, 

Terka by ráda studovala mezinárodní vztahy a Gábina se chce věnovat studiu historie 

a literatury. 



Jak si stojíte v soutěžích? O čem vypovídají Vaše úspěchy? 

Alex se každoročně účastní matematické olympiády – je úspěšným řešitelem 

krajského kola, překážkou pro něj není ani účast ve vyšší kategorii. Terka excelovala 

v celorepublikové soutěži Den s překladem, který každoročně pořádá Filozofická 

fakulta Ostravské univerzity. Zisk druhého místa v kategorii literárního překladu 

z anglického jazyka byl fascinující, uvážíme-li, že se naše škola zúčastnila této soutěže 

poprvé.   

Jak hodnotíte studium na této škole? 

Je to celkem jednoduché. Cesta k předmětu vede přes učitele. Pokud Vás zaujme 

kantor, začnete se zajímat i o to, co Vás předtím třeba vůbec nezajímalo. Gábina 

zmiňuje netradiční výuku dějepisu, kdy se o všem hodně diskutuje a méně se vyžaduje 

memorování. Terka vysoce hodnotí výuku cizích jazyků, neskutečně si obohatila slovní 

zásobu a oceňuje, že ji angličtinu učí více učitelů – každý má jiný styl a strategie, každý 

z nich žáka obohatí jiným způsobem. Alex nedá dopustit na matematiku, na 

individuální přístup, který je patrný ve všech předmětech.  

Doporučili byste studium na této škole? 

Pokud máte rádi komorní kolektiv, individuální přístup, baví Vás nejen jazyky a rádi 

přijímáte náročné výzvy od svých učitelů, pak je tato škola to pravé ořechové! Hodně 

motivující je, že studium je bezplatné, pokud dodržujeme prospěchová kritéria, která 

nejsou nikterak náročná!  

 

 

 

 

 


