
BESEDY, FILM, VÝSTAVY, SOUTÌŽE A ÚSPÌCHY

Tak øíkajíc „…poøád se nìco dìje…“ u nás platí beze zbytku. Bìhem 
školního roku napøíklad besedujeme se zajímavými osobnostmi o jejich 
práci:

Nebojíme se diskuse k aktuálním tématùm, jejichž zábìr je pestrý: 
Evropský den, Evropský parlament, Trestní odpovìdnost mládeže, 
Šikana na školách, Charitativní akce ve svìtì, S tebou o tobì…
Jsme aktivními diváky a posluchaèi nových premiér. Úèastníme se 
filmového festivalu dokumentárních snímkù Jeden svìt.

Hodnotíme umìlecká díla.

Mìøíme své vìdomosti s ostatními žáky støedních škol v nejrùznìjších 
olympiádách, konverzacích a semináøích. Každoroènì máme své 
zástupce v celostátních kolech rùzných soutìží. V posledních letech se 
nám napøíklad podaøilo probojovat do mezinárodních kol matematické 
olympiády. Reprezentovali nás Pavel Šalom a Josef Ondøej.

Ahoj... Hello...
Hola...

Salut...

G y m n á z i u m
R o ž n o v
pod Radhoštìm

G y m n á z i u m
R o ž n o v
pod Radhoštìm

DIVADLO 

Jestli máš rád divadlo a jeho atmosféru, jsi herec tìlem i duší, nebojíš 
se improvizovat, máš možnost navštìvovat dramatický kroužek, který 
každoroènì nastuduje divadelní hru èi muzikál. Užiješ si skvìlou partu 
a urèitì se zlepšíš v dialogu, týmové spolupráci a pohotové reakci.

Pravidelnì organizujeme zájezdy na divadelní, èinoherní, muzikálová
i baletní pøedstavení do divadel v Ostravì. Zhlédli jsme napø. Romea 
a Julii, Veèer tøíkrálový, Fausta a Markétku, Oidipa, Nìkdo to rád horké aj. 
Mùžeš se taky pøidat.

 HUDBA

Dobøe zpíváš, intonuješ, cítíš rytmus  v tìle? Pak tì nadšenì pøivítáme 
v našem smíšeném sboru Juventus, který vydal nìkolik CD se svým 
duchovním i populárním repertoárem, zpívá na adventních koncertech, 
soutìžích, pøi rùzných slavnostních pøíležitostech i na festivalech.

HODNOTOVÉ PRIORITY ŠKOLY

Usilujeme o to, aby naši studenti:
? poznávali vlastní schopnosti
? cítili potøebu stálého osobnostního rùstu
? se umìli rozhodnout pro ambiciózní profesní cíle
? byli odpovìdni za své myšlení a jednání
? projevovali slušnost a tolerantnost

Cokoliv budeš chtít vysvìtlit názornìji, 
osobnì poznat, zjistit, prodiskutovat; 

podrobné informace nalezneš také na:

webu: www.gymroznov.cz
emailu: gymroznov@gymroznov.cz

dotazy zodpovíme na telefonních èíslech
571 685 043 a 571 685 061

Anebo se pøijï mrknout osobnì….xDD

Rádi bychom Tì blíže  seznámili s naší školou, aby ses 
mohl lépe rozhodnout, zda chceš u nás studovat. Snad 
Ti náš prùvodce zodpoví co nejvíce otázek.

A co mùžeme nabídnout? Aktivity, kurzy, odborné znalosti, 
výmìnné mezinárodní pobyty, festivalové nabídky, 
úspìchy, kroužky, projekty, exkurze, jazykové programy 
- prosím, pojï se seznámit... :))

Hallo...

Ïðèâåò...

VOLNÝ ÈAS – KROUŽKY

Ve škole mohou dále žáci navštìvovat rùzné kroužky a zdokonalovat 
se ve svých dovednostech. Nabídka se každoroènì obmìòuje, 
z tradiènì nabízených je možno vybrat si napøíklad:

?programátorský a tvorba www stránek
?psaní na poèítaèi (ZAV)
?sportovní míèové hry
?cizí jazyky
?matematický Klokan, Pythagorejci
?filmový klub
?palièkování
?bridge
?myslivecký a ochráncù pøírody

Když budeš mít volný èas, zahraješ si stolní tenis èi fotbálek nebo 
si odpoèineš ve studovnì.

SPOLUPRÁCE S RODIÈI

V rámci školy je zøízena Školská rada, která má 6 èlenù (2 zástupci 
rodièù, 2 zástupci uèitelù, 2 zástupci zøizovatele). Rodièe a zákonní 
zástupci žákù spolupracují s vedením školy prostøednictvím Školské 
rady.  Aktivnì se tak mohou zapojit do jejího dìní.

Informace o studiu získávají rodièe elektronickou cestou – formou 
elektronické klasifikace, uèivo a jeho náplò sledují v tøídní knize (program 
Bakaláø – viz web www.gymroznov.cz, každý žák má své heslo)

Dále probíhají pravidelné rodièovské tøídní schùzky a konzultace, navíc 
je možné domluvit si konzultace osobnì  s jednotlivými vyuèujícími.

Pro žáky prvních roèníkù a primy jsou pøipraveny adaptaèní kurzy, aby 
ses u nás cítil jako doma od první chvíle. 

V rámci prevence sociálnì patologických jevù spolupracujeme 
s Centrem prevence ve Zlínì.

STUDENTSKÉ AKTIVITY

Žáci si volí studentský parlament, kde øeší své problémy, ale také 
návrhy na zmìny ve škole; sami si jej øídí a s výsledky a oprávnìnými 
požadavky seznamují vedení školy. (Každou tøídu zastupuje spolužáky 
zvolený mluvèí – mùžeš to být i ty. Diskuse o návrzích jsou vedeny jednou 
za mìsíc). Žáci  se tak aktivnì podílí na životì školy a své tøídy.

O novinkách na gymnáziu se doèteš ve studentském èasopisu – Gústav, 
který je celý v režii dobrovolných „studentských zvìdù a zaèínajících 
novináøù“. Vychází jednou za mìsíc.

K jakým dalším akcím se mùžeš pøidat nebo je navštívit:

?bažan�ák – tradièní pasování žákù prvních roèníkù a jejich uvedení 
do studentského života
?mikulášská nadílka
?maškarní karneval
?ples školy s tombolou
?poslední zvonìní
?charitativní akce – „Adopce na dálku“, Svìtluška – pomoc 
nevidomým, Srdíèkový den, velikonoèní sbírka s Adrou
?peer aktivisté a jejich èinnost
?akce poøádané T klubem - kulturní agenturou, Mìstskou knihovnou, 
Mìstskou policií, Valašským muzeem v pøírodì, Kamarádem, 
Støediskem volného èasu  – pøedevším literárnì výtvarné a sportovní 
projekty.



PROSTORY NAŠÍ ŠKOLY

Škola má 24 uèeben; z toho napø. 3 speciální jazykovky, 2 modernì 
vybavené uèebny informaènì výpoèetní techniky s interaktivní tabulí, 
3 laboratoøe pro cvièení z chemie, biologie a fyziky, hudebnu 
s ozvuèením a výtvarnì keramickou dílnu s vypalovací pecí, lisem. 
Pøístup žákù ve škole k internetu je samozøejmostí.
Sportovní vyžití zajiš�ují 2 tìlocvièny (klasická a gymnasticko
-posilovací), dále høištì s umìlohmotným travnatým povrchem; 
hygienické pøíslušenství – sprchy. Souèástí školy je knihovna odborné 
i umìlecké literatury s pøístupem k multimédiím prostøednictvím PC. 
Stravování zajiš�uje školní jídelna s možností elektronického výbìru 
jídla.

     

ÈEMU TÌ NAUÈÍME

?všeobecným znalostem z humanitních, filosofických a pøírodovìd- 
ných oborù
?zruènosti a jistotì ve využívání poèítaèových a informaèních 
technologií
?jazykovým schopnostem z anglického jazyka (povinnì), 
nìmeckého, francouzského, španìlského, ruského jazyka (dle 
pøevládajícího zájmu), vše podpoøeno konverzací s rodilým mluvèím 
(podle možností) èi jazykovìdnými exkurzemi do zahranièí, 
mezinárodními projekty
?kulturnì umìleckému pøehledu, orientaci a projevu
?týmové i samostatné práci

BUDEME TÌ PODPOROVAT V(E):

?svobodném objektivním názoru a projevu, také jeho obhajobì
?chování podle spoleèenských norem
?toleranci a respektu jiných kultur a etnik; názorù
?ochranì životního prostøedí

SEZNAM SE S PEDAGOGICKÝM SBOREM  

?složení a poèet uèitelù závisí na kapacitì a výkonech školy, ale 
dlouhodobì se  pohybuje kolem 35 pedagogù 
?ve škole samozøejmì najdeš paní øeditelku a jejího zástupce; se 
studijními úspìchy nebo problémy ti pomùže výchovná poradkynì
?pùsobí zde také protidrogový preventista, koordinátor ICT, EVVO 
a poradce v otázce sociálnì patologických jevù a šikany
?všichni jsme plnì kvalifikovaní ve svých oborech, proškoleni ve 
využívání ICT a dále se prùbìžnì vzdìláváme
?jsme objektivní, pøipraveni k vzájemné komunikaci, radì, konzultaci  
èi pomoci
?uplatòujeme nejnovìjší pedagogické metody, výukové projekty, 
vlastní tvoøivost ve spolupráci s žáky
?jako tøídní uèitelé podporujeme tøídní exkurze, pracujeme s tøídním 
kolektivem

A ZAMÌSTNANCI 

?vedoucí školní jídelny spolu se svým týmem zajiš�uje stravování 
podle nejnovìjších hygienických norem, ale i chutných receptù (viz 
webové stránky školy); výbìr je možný formou èipu nebo pøes webové 
rozhraní, a to ze dvou menu – tradièního a vegetariánského
?školník se stará o technický stav a provoz budovy

HISTORIE A CÍL ŠKOLY

Gymnázium v Rožnovì pod Radhoštìm bylo založeno v roce 1956. Od 
této doby prošlo výraznými zmìnami a dnes se jedná o støední školu 
všeobecného zamìøení. Nabízíme vzdìlávání v osmiletém (pro žáky 5. 
tøíd) a ètyøletém (pro žáky 9. tøíd) studiu. V každém roèníku ètyøletého 
gymnázia je u jedné z tøíd posílena výuka jazykù.
Hlavním cílem školy je poskytnout žákùm kvalitní a ucelené všeobecné 
vzdìlání, a tím je pøipravit k dalšímu studiu na vysokých školách u nás 
i v zahranièí a do praktického života.

VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM 

Rádi objevujeme cizí zemì - jejich historii, národní zvyky, mentalitu 
a kulturu. Podle zájmu žákù organizujeme historicko poznávací exkurze. 
V minulých letech jsme navštívili napø.:

Rakousko, Švýcarsko, Nìmecko, Belgii, Polsko, Ukrajinu, Chorvatsko, 
Slovinsko, Španìlsko, Itálii, Øecko, Velkou Británii, Sýrii, Jordánsko, 
Turecko...

Nìkterá místa jsou krásná i v Èeské republice napø.:
Praha, Dlouhé Stránì, Jedovnice, Lysá hora, Brno, Olomouc, Kromìøíž, 
Buchlov, Buchlovice, Velehrad…

Organizujeme lyžaøské výcvikové kurzy pro žáky sekundy a 1. roèníkù 
dle jejich možností a lyžaøských i sowboardových schopností a zájmu: 
možností jsou Alpy nebo ÈR -  Bílá, Velké Karlovice, Grúò, Soláò.

Oblíbený je sportovnì turistický kurz pro žáky 3. roèníkù – buï cyklistika 
a potápìní v Chorvatsku, nebo rafting v ÈR.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Pro sportování u nás najdeš dvì tìlocvièny – jedna je klasického typu 
urèená k míèovým hrám (sálová kopaná, basketbal, volejbal, floorbal, 
házená) a druhá slouží pøedevším pro gymnastiku, aerobic a posilování. 
Není problém zdokonalit se v ping-pongu.

Na høišti s umìlým travnatým povrchem a doskoèištìm se uèíme atletiku 
a oblíbený baseball; ve Valašském rožnovském klubu základùm golfu.

S úspìchem se zúèastòujeme sportovních soutìží a turnajù; studují 
u nás nadaní sportovci (získají individuální studijní plán) napø.:
Filip Coufal – úèastník paralympiády v Pekingu a nejlepší sportovec 
zlínského kraje za rok 2009, ……

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ 
PROJEKTY

Naši žáci dlouhodobì získávají zkušenosti bìhem tìchto mezinárodnì 
vzdìlávacích jazykových výmìnných pobytù:

Od roku 2000 spolupracujeme s partnerským mìstem Bergen (SRN) 
a zúèastòujeme se mezinárodního semináøe „Dny Anny Frankové“ 
s dalšími pøihlášenými zemìmi (Polsko, Velká Británie, Holandsko, 
Nìmecko)
 

Od roku 2002 navštìvujeme pravidelnì dvakrát roènì Gymnázium 
v Mettingenu (SRN). Naši žáci se zde úèastní výuky, projektù a umìlecky 
pracovních dílen s rùznou náplní.

Jsme zapojeni do vìdeckého projektu Sokrates - Comenius
Mùžeš s námi vyjíždìt na studijní pobyty do zemí, jejichž jazyky 
se uèíme:
Anglie - Londýn, Francie - Paøíž, Rakousko – Vídeò, Španìlsko - Madrid, 
Nìmecko – Berlín (opìt dle pøevládajícího zájmu studentù)
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