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Proč jste se rozhodla pro studium na Gymnáziu Jana Šabršuly? 

"Rozšířená výuka jazyků a komorní prostředí", stálo v průvodci středními 

školami. Obojí jsem vzhledem ke svým schopnostem a povaze brala jako 

obrovské plus. Srdce mě na tuto školu prostě dotáhlo, a je to jen dobře. 

Jak z pozice absolventa hodnotíte kvalitu výuky na této škole? 

Jedině kladně - i náročné učivo dokáží učitelé podat tak, že jsem neměla 

nejmenší problémy mu rozumět. Učitelé jsou ve svém oboru naprostí 

odborníci a vždy zodpověděli i složitější otázky zvídavých studentů. 

Možnost individuálních konzultačních hodin je dalším obrovským kladem 

této školy. 

Souhlasíte s názorem, že cesta k předmětu vede přes učitele a že 

i relativně neoblíbený předmět může žáka začít bavit, pokud jej 

vyučuje ten správný učitel? 

Přesně to jsem zažila například s matematikou. Díky vyučující, která se 

zasloužila o můj nyní velmi kladný vztah k matematice, jsem začala 

rozumět i složitějším logickým úlohám - a to jsme na jazykové škole! 

Všichni učitelé nám svůj předmět dokázali podat originálně, s lehkostí a 

do hloubky. 

Doporučila byste studium na této škole? 

Ano, ano a ještě jedno ano! A to i těm, kteří si nejsou v jazycích moc jistí. 

Pokud máte zájem, tato škola vás naučí vše, co mohlo být na základní 

škole opomenuto. Kvalitní všeobecné vzdělání tohoto gymnázia vám dá 

široký rozhled a nekonečno možností, kam dál. Pokud si nejste jistí volbou 

střední školy... Nehledejte dál! 

Jakému oboru se věnujete v současné době a jak vidíte Vaši profesní 

budoucnost? 

Nyní se věnuji oboru speciální pedagogika, ale stále mám možnost svou 

budoucnost přehodnotit - díky tomuto gymnáziu mi žádné dveře 

nezůstanou zavřené. Ať už se rozhodnu pro studium na úplně jiné fakultě 

či snad dokonce v jiném státě - nemohla bych si přát lepší střední školu. 


