GYMNÁZIUM
T. G. MASARYKA LITVÍNOV
Dignitatis memores ad optima intenti.
(Pamětlivi důstojnosti usilujeme o nejlepší.)




 Nové přístupy k zajištění spokojeného přechodu
žáků 5. tříd ZŠ do gymnázia, jejich lepší začlenění do
studentského života
 Stejná startovací pozice pro všechny žáky, individuální plně podporující přístup
 Práce s nadanými žáky, se žáky se specifickými
vzdělávacími potřebami, využívání plánů pedagogické podpory, IVP i pro úspěšné sportovce...
 Aktivní podíl žáků na řízení života školy, oživení každodenního studentského života školy
 Rodinná a přátelská atmosféra uvnitř školy
 Dostatečné zázemí pro odpočinek žáků a využití volného času: sportovní prostory (tělocvična, posilovna, hřiště), knihovna vybavená na vysoké úrovni
 Spolupráce se zahraničními školami, podpora studia
našich žáků v zahraničí (VB, USA, FIN, SRN)
 Projekty ve spolupráci se zahraničím, realizace
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propojení teorie a praxe, přiblížení reálného prostředí, podpora snazší orientace v něm
 Pravidelné odborně a zážitkově zaměřené kurzy ve
všech ročnících gymnázia

 Zahraniční exkurze a poznávací zájezdy do Německa, Rakouska, Španělska, Velké Británie
 Z cizích jazyků vyučujeme angličtinu, němčinu, ruštinu a španělštinu, podle zájmu studentů latinu
Gymnázium Olbernhau, Německo

Tel.: 476 753 023

Od roku 2011 opět funguje spolupráce s partnerským
gymnáziem v německém Olbernhau. V rámci
společného setkávání jsou organizovány různé akce sportovní den, tvořivé umělecké dílny, výměnný pobyt
s výukou němčiny, společné návštěvy Prahy a Drážďan.

Tradiční škola s moderní budoucností
 Významná dlouholetá historie školy spojená se
jmény desítek uznávaných absolventů
 Vysoká kvalita vzdělávání
 Tým vysoce kvalifikovaných pedagogů
 Motivující náročnost, která z nás dělá nejlepší
 Vhodné odborné podmínky pro přípravu na vykonání státní maturitní zkoušky
 Vysoká úspěšnost při přijetí na VŠ
 Významné úspěchy v soutěžích, olympiádách a
sportovních kláních
 Škola vybavená nejmodernější technikou, využití
moderních výukových metod

 Exkurze do rozličných pracovních prostředí, podpora

 Funkční a živý školní vzdělávací program – projektové vyučování, dělená výuka českého jazyka a matematiky
 Výběrové semináře pro studenty 1. - 4. ročníků, v
nichž se již mohou profilovat s ohledem na plánované budoucí studium
 Pravidelná organizace přednášek předních osobností české ekonomiky, politiky, kultury

Podrobnou a obsáhlou prezentaci školy a
aktuální informace naleznete na našich
webových stránkách a FB školy.
E-mail: gtgm@gtgm.cz
Web: www.gtgm.cz

