Proč se nebát studia u nás v gymnáziu?
Co nevidět se rozpoutá boj o žáka deváťáka. Každá ze středních škol, státní či soukromá,
představí to nejlepší, co má. V nadcházejícím půlroce se nenajde žádná špatná střední škola.
Na dveře klepe Sokrates. Tedy veletrh Sokrates, přehlídka středních škol, kde se strhne o
nové žáky nebývalá, někdy až nelítostná řež. Ne všechny útoky se povedou přímým směrem.
Najednou se opět začne mluvit jen v kladných číslech, míře úspěšnosti u maturitní zkoušky,
náborových noteboocích a o motivačních kurzech, třeba u jižních moří. Školy otevřou své
dveře a překvapené uchazeče zasype lavina informací, před kterou nejde uniknout. A to si
připusťme, že podstatná většina žáků devátých tříd už dávno dospěla ke konečnému
rozhodnutí a střední školu si již vybrala.
My, v litvínovském gymnáziu, nabídneme tradičně svým novým žákům hlavně dřinu. Dřinu,
co se vyplatí. Nebudeme lákat na kvalitu vzdělání, ta je u nás samozřejmostí, nebudeme
tvrdit, že lepší školu žáci nenajdou, každému přece vyhovuje něco jiného, nebudeme nikomu
nalhávat, že studium u nás všichni zvládnou - bude záležet na každém jednotlivci, co je
ochoten pro své vzdělání udělat.
Vnímáme velmi pozitivně konstatování krajských úředníků, že největší zájem je v Ústeckém
kraji o humanitně zaměřené obory a o gymnázia. To potvrzuje i mluvčí krajského úřadu
Magdaléna Hanáčková v článku Andrey Angermanové v Mf Dnes: „Zájem je v našem kraji
dlouhodobě o obory ekonomické a administrativní, a o gymnázia.“ Ideální reklama. Je dobré
vědět, že gymnázia zůstávají stále trvalými, pevnými a tradičními institucemi, které pomáhají
svou kvalitou zvyšovat tolik chybějící procento vzdělanosti v rámci celého kraje.
Věříme, že jsme u nás v Litvínově skutečně schopni nabídnout mnohem více a ve vysoké
kvalitě. Všichni žáci mají u nás stejnou startovací pozici. Přijímací zkoušky budou, ale vy je
zvládnete. Stačí navštívit přípravné kurzy. Učitelé jsou i u nás lidi z masa a kostí, nepasou po
likvidaci nebohých žáků. Sami mají své silné i slabé stránky. Studium v gymnáziu je ideální a
možná nejideálnější přípravou pro vstup na vysokou školu. Dnes není žádný problém se na
„vysokou“ dostat, ale s patřičnou a kvalitní výbavou vědomostí vytrvat. A množství učení? Již
zmiňovaná dřina. Není důležitější pocit, že se vzděláváš ve společnosti lidí, kde si nepřipadáš
mezi ostatními jako hlupák?
My, v litvínovském gymnáziu, nabízíme zkrátka prostor k zamyšlení i k srdečnému smíchu.
Inteligentní humor je kořením nejen života, ale i studia. Zamyšlení otvírá okna jak do vlastní
duše, tak i do okolního světa. Bude záležet jen na vás, jakýma očima začnete vidět sebe a své
nejbližší i vzdálené okolí.
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