GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA, LITVÍNOV
příspěvková organizace
Studentská 640, 436 67 Litvínov

„Dignitatis memores ad optima intenti.“
„Pamětlivi důstojnosti usilujeme o nejlepší.“

Letos je to přesně 65 let, kdy byl založen vzdělávací institut nesoucí jméno našeho prvního
československého prezidenta – Gymnázium Tomáše Garrigua Masaryka v Litvínově.
I když by se mohlo zdát, že je škola zatížena již více než šesti křížky, a nemá tudíž již to správné mladé
myšlení, opak je pravdou. Naše gymnázium zraje jako ono pověstné víno – s každým dalším rokem je
lepší a kvalitnější.
Nechceme vás lákat na kvalitu vzdělání. Jednak je pro naši školu samozřejmostí, jednak se při náboru
středních škol stala jakousi zaklínací formulí a pro svou častost takřka zprofanovanou frází.
Nechceme tvrdit, že lepší školu nenajdete. Nikdy se nikdo nezavděčí všem a každému vyhovuje něco
jiného.
Nechceme lhát o tom, že zvolíte-li si studium u nás, určitě ho zvládnete. Záleží jen na vás, jak ke
svému životu přistupujete, jakou vůli v sobě máte, co jste ochotni pro svůj další profesní život
obětovat.
Nabízíme přátelské a takřka rodinné prostředí. Díky němu se s námi nechtějí rozloučit ani ti žáci,
kterým by možná vyhovovala méně náročná škola, ale co je nejdůležitější – díky němu je každý žák
konkrétní osobností. Není jedním z mnoha. Není pro učitelský sbor anonymní bytostí, a to ani
v případech, kdy konkrétní učitel daného žáka neučí. Objeví-li se pak problém, ať jakéhokoli rázu, má
pro všechny vyučující konkrétní tvář, což je pro mezilidské vztahy zásadní.
Nabízíme moderně vybavené prostory, na jejichž zkvalitnění se i nadále pracuje.
Nabízíme množství školních i mimoškolních aktivit, jež vám studium zpříjemní a okoření. Nejsou to
jen jazykové a poznávací pobyty či sportovní akce všeho druhu, ale i různé projektové dny, exkurze,
besedy apod.
Nabízíme rovný přístup ke všem žákům stejně bez ohledu na sociální prostředí, z něhož pocházejí.
Každý žák má u nás kromě povinností i stejná práva. A nedovoluje-li to ekonomická situace rodiny,
škola podá nezištně pomocnou ruku.
Nabízíme prostor k zamyšlení i k srdečnému smíchu. Inteligentní humor je kořením nejen života, ale i
studia. Zamyšlení pak otevírá 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.
Nabízíme toho ještě víc – tak to s námi zkuste!

