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Kam na stfiední? Na Gymnázium v Rájci-Jestfiebí

Pane fiediteli, va‰e Gymnázium pÛ-
sobí v Rájci-Jestfiebí jiÏ nûkolik let.
MÛÏete nám o ‰kole a nabídce pro stu-
denty nûco fiíci?

Pfied devatenácti lety jsme zaãínali
s osmilet˘m studijním oborem, ale
dnes jsou u nás studenti ve ãtyfiletém
a ‰estiletém studijním oboru. Pro nad-
cházející ‰kolní rok nabízíme stejné
obory a u ‰estiletého, urãeného pro
Ïáky ze 7. tfiíd, správní rada rozhodla,
Ïe po dobu plnûní povinné ‰kolní do-
cházky se nebude platit ‰kolné. Na‰e
‰kola poprvé otevfiela své prostory
pro studenty 1. záfií 1993, coÏ nás stá-
lo spoustu práce. Je pfiíjemné sledo-
vat, jak se s ãasem díky námi vynalo-
Ïenému úsilí posunujeme i my a jak
‰kolou procházejí stále noví a noví
absolventi, ktefií nám dûlají dobré
jméno. Témûfi v‰ichni z na‰ich stu-
dentÛ úspû‰nû pokraãují na vysok˘ch
‰kolách a následnû získávají zamûst-
nání na prestiÏních místech ve fir-
mách a institucích. V budování ‰koly
a zkvalitÀování v˘uky i podmínek pro
studium nepolevujeme. 

Je va‰e ‰kola opravdu soukromá?
Na‰e ‰kola skuteãnû soukromou

‰kolou v pravém slova smyslu není.
Je dÛleÏité si uvûdomit, co vlastnû
„soukromá" znamená. Soukromé je
vnímáno jako v˘dûleãné, spojené se
ziskem, a to rozhodnû na‰e ‰kola ne-
ní. Jsme nestátní nezisková organiza-
ce, která má právní formu obecnû
prospû‰né spoleãnosti (o. p. s. – po-
známka red.). ·kola je z velké ãásti
financována ze státního rozpoãtu.
V závislosti na hodnocení âeské
‰kolní inspekce mÛÏeme získat ma-
ximálnû 90 % toho, co dostávají
„státní ‰koly” a k dofinancování roz-
dílu slouÏí tzv. ‰kolné. Nezanedba-
telnou poloÏku ve finanãním hospo-
dafiení ‰koly tvofií granty ze vzdûlá-
vacího programu Evropské unie.
Nejsou to prostfiedky, které jsou sa-
mozfiejmé, stojí za nimi spousta prá-
ce vyuãujících nad rámec bûÏn˘ch
pracovních povinností.

V jaké v˘‰i a na jakou dobu se
u vás ‰kolné platí?

·kolné rozpoãítáno na dvanáct mû-
sícÛ ãiní 900,- Kã za mûsíc, coÏ není
mnoho. Rodiãe na‰ich studentÛ také
u‰etfií za uãebnice a uãební pomÛcky,
které jim ‰kola zaji‰Èuje. TakÏe u nás
si student nemusí za vlastní peníze
obstarávat kníÏky s v˘jimkou pracov-
ních se‰itÛ a uãebnic do cizích jazykÛ.
A kdyÏ si spoãítáte, kolik stojí uãeb-
nice, které dítûti musíte na stfiední
‰kole pofiizovat, tak vás to vyjde na
nûkolik tisíc, coÏ vám na na‰í ‰kole
kompenzuje ‰kolné. 

V otázce ‰kolného se chováme
pruÏnû, umoÏníme odklad platby, pfií-
padnû úpravu splátek. Pokud se k nám
pfiihlásí sourozenec studenta, platí jen
polovinu ‰kolného. SnaÏíme se v‰em
vyjít maximálnû vstfiíc.

To máte pravdu. Z vlastní zku‰enos-
ti si je‰tû vybavuji, jak jsme na stfied-
ní ‰kole kaÏd˘ rok dostali první ‰kolní
den seznam uãebnic, které jsme si
museli bûhem nûkolika dnÛ pofiídit.
Prodejny knih pak byly v obleÏení
a nûkteré tituly bylo velice obtíÏné se-
hnat. VraÈme se v‰ak ke ‰kole, jaké o-
bory ÏákÛm mÛÏete nabídnout?

O studijních oborech jsem se zmínil
jiÏ na zaãátku. Jenom doplním, Ïe ãtyfi-
let˘ obor je urãen pro Ïáky z 9. tfiíd
a ‰estilet˘ pro uchazeãe ze 7. tfiíd zá-
kladní ‰koly. Oba jsou se v‰eobecn˘m
zamûfiením. Také pfiipomínám, Ïe jsme
jediné gymnázium v regionu nabízející
‰estilet˘ obor. Rád bych doplnil, Ïe for-
mou stipendia oceníme vynikající Ïáky,
a to jiÏ v tomto ‰kolním roce. 

Jsou Ïáci, ktefií se pfiihlásí ze se-
dmé tfiídy, povinni na va‰í ‰kole zÛ-
stat, nebo se mohou po dvou letech
rozhodnout pro jinou stfiední ‰kolu?

Pokud by se student rozhodl jít na ji-
nou stfiední ‰kolu, mÛÏe tak svobodnû
uãinit bez nûjak˘ch sankcí ãi doplatkÛ.
V̆ hoda neplacení prvních dvou let
‰kolného na ‰estiletém oboru není nijak
podmínûná. Odchod studentÛ na jinou
‰kolu není ãast˘, studenti si na na‰í
‰kole zvyknou, vyhovuje jim ná‰
systém hodnocení a pak jiÏ nechtûjí
hledat jinou ‰kolu. Po dvou letech stu-
dia nemusí dûlat Ïádné pfiijímaãky, coÏ
je pro spoustu studentÛ v˘hoda, mají ji-
stotu pokraãování ve studiu. 

Mají uchazeãi moÏnost se s va‰í
‰kolou blíÏe seznámit?

První moÏností je nav‰tívit webové
stránky ‰koly, které jsou neustále aktu-
alizovány a zájemci o studium i ‰iroká
vefiejnost tam najdou ve‰keré informa-
ce o ãinnosti ‰koly. Dal‰í moÏností je
vyuÏít dnÛ otevfien˘ch dvefií, nejbliÏ‰í
chystáme v druhé polovinû dubna.
Samozfiejmû není problém si telefonic-
ky ãi osobnû domluvit individuální ná-
v‰tûvu. Osvûdãila se nám i úãast ucha-
zeãÛ o studium ve v˘uce. Na vlastní
kÛÏi si tak mÛÏe uchazeã vyzkou‰et,
jaké to je na‰i ‰kole studovat. Zapojí se

s prvním roãníkem do v˘uky a na je-
den den se stane na‰ím studentem.

V ãem je va‰e ‰kola jiná? âím
uchazeãe o studium mÛÏete zau-
jmout?

Jsme ‰kolou rodinného typu, se stu-
denty si vytváfiíme navzájem uÏ‰í vztahy
a ke kaÏdému pfiistupujeme individuál-
nû. Vytváfiíme studentÛm vhodnou atmo-
sféru, aby pro nû bylo studium pfiíjem-
nou a nestresující záleÏitostí. Na‰e ‰kola
se snaÏí b˘t kvalitní a v˘jimeãná ve
v‰ech smûrech a myslím si, Ïe se jí to
i dafií. Zmínil bych zejména dÛraz, kter˘
je kladen na v˘uku cizích jazykÛ, zejmé-
na angliãtiny. Dbáme na to, aby studenti
cizí jazyky ovládali v˘bornû. A aby to
nebylo v‰e jen teoretické, umoÏÀujeme
jim nûkolikrát do roka v rámci rÛzn˘ch
projektÛ vycestovat do zahraniãí.
Nabízíme fiadu v˘hod – men‰í poãet Ïá-
kÛ ve tfiídû, nadstandardní vybavení ãi
pestré ‰kolní i mimo‰kolní aktivity.

Do jak˘ch zemí mají moÏnost stu-
denti vycestovat?

Na tuto otázku nelze jednoznaãnû odpo-
vûdût. KaÏd  ̆rok mÛÏe b t̆ nabídka jiná.
Na záfií následujícího ‰kolního roku pfiipra-
vujeme v˘ukov  ̆pobyt ve Velké Británii,
kter̆  je spojen s realizací eTwinningového
programu. V̆ jezd bude ãásteãnû financo-
ván z prostfiedkÛ Jihomoravského kraje.
Cesty se mohou zúãastnit i studenti nastu-
pující do ãtyfiletého i ‰estiletého cyklu.
V tomto ‰kolním roce jsme zahájili realiza-
ci ‰estistranného mezinárodního projektu
a v rámci jeho naplÀování studenti vyjíÏdí
do pûti zemí Evropy (Francie, ·védsko,
Nizozemsko, Finsko a Nûmecko). V‰em
studentÛm tedy dáváme moÏnost hodnû
cestovat, doma i v zahraniãí, a to vût‰inou
zdarma. Tûm v j̆imeãn˘m se vûnujeme in-
dividuálnû navíc, napfiíklad pro nû získává-
me granty na stáÏe v partnersk˘ch ‰kolách
- pfiíkladem mÛÏe b t̆ ãtyfimûsíãní pobyt
na‰í studentky na jihu Francie zaãátkem
pfií‰tího ‰kolního roku.

Cestujete se studenty i po âeské
republice?

Samozfiejmostí pro studenty kvinty

a 3. roãníku je tfiídenní náv‰tûva hlavní-
ho mûsta. V rámci realizace projektu za-
mûfieného na Ïivotní prostfiedí je studen-
tÛm umoÏnûno zdarma nav‰tívit zajíma-
vá místa âeské republiky. Uskuteãnily se
nûkolikadenní pobyty na Karlovarsku,
âeském ráji. Na kvûten a ãerven pfiipra-
vujeme âeské ·v˘carsko, Vltavu, rekre-
aãní oblast Such˘ a dal‰í. Pro dal‰í ‰kol-
ní roky plánujeme nûkolik v˘jezdÛ spo-
jen˘ch s naplÀováním novû pfiijatého
projektu zamûfieného na pfiírodovûdné
pfiedmûty – fyziku, biologii a chemii. 

Studenti mají opravdu na v˘bûr z vel-
ké fiady projektÛ, které ‰kola organizuje
a zaji‰Èuje. Velice zajímavá je pak na-
bídka zahraniãních spoluprací. Z hle-
diska sportovních a kulturních aktivit si
va‰e ‰kola stojí jak, pane fiediteli?

Sportovních a kulturních aktivit nabízí-
me studentÛm nemalé mnoÏství. Zejména
pak lyÏafisk  ̆ v˘cvik, cyklistické v˘lety,
vodáck  ̆kurz, ‰kola v pfiírodû, adaptaãní
pobyty, zájezdy do divadel, besedy
a pfiedná‰ky k podpofie a prohloubení v˘-
uky. Pfii ‰kole také funguje Sportovní klub
mládeÏe, kter  ̆ãítá nûkolik oddílÛ dle jed-
notliv˘ch sportÛ. Mezi aktivní oddíly pat-
fií stolní tenis a cyklistika. ·kola z grantÛ
pofiídila nová horská kola a krosové kolo-
bûÏky, které studenti mohou vyuÏívat
v rámci v˘uky i ve svém volném ãase.
Byly pofiízeny digitální fotoaparáty a ka-
mery, kter˘mi si Ïáci mohou dokumento-
vat své cesty ãi ‰kolní v˘lety.

Zmínil jste se nûkolikrát o projek-
tech, do kter˘ch se ‰kola zapojuje.
Pracujete i teì na nûjakém vût‰ím pro-
jektu, kter˘ pfiinese ÏákÛm prospûch?

Byl nám schválen projekt na vybu-
dování nové moderní uãebny. V sou-
ãasné dobû diskutujeme nad prostoro-
v˘m rozvrÏením této uãebny, která bu-
de vyuÏívána k experimentální v˘uce
v pfiedmûtech fyzika, biologie a che-
mie. Bude vybavena moderní didaktic-
kou a v˘poãetní technikou a bude slou-
Ïit i k v˘uce ostatních pfiedmûtÛ.
Souãasní studenti projevili zájem o vy-
uÏívání této uãebny i po ukonãení stu-
dia. Nic nebrání vyhovût jejich poÏa-
davku. Tato problematika byla probírá-
na i na jednání Studentské rady, v níÏ
jsou zastoupeny v‰echny tfiídy a která
je v posledních mûsících velice aktivní. 

Je toho opravdu hodnû, co va‰e
‰kola mÛÏe nabídnout jak souãasn˘m,
tak budoucím studentÛm. Myslím, Ïe
se mají na co tû‰it a pfiiznám se, Ïe
sám jim tak trochu závidím, jaké ma-
jí na va‰í ‰kole moÏnosti. Pane fiedi-
teli, dûkuji vám za rozhovor.

Martin Polick˘
Foto: archiv ‰koly

Na na‰em okrese mají Ïáci základních ‰kol velkou ‰kálu moÏností, kde mohou ve svém studiu pokraãovat. Kam dále se Ïáci vût‰i-
nou rozhodují na základû toho, co rádi dûlají, co je zajímá, ãím by chtûli b˘t, nebo jdou ve stopách sv˘ch rodiãÛ. Jednou z moÏn˘ch
stfiedních ‰kol, na které si dûti mohou podat pfiihlá‰ku, je i Gymnázium v Rájci-Jestfiebí, o kterém se traduje spousta m˘tÛ. Mimo jiné
je i jedním m˘tem to, Ïe jde o ‰kolu soukromou a Ïe soukromá ‰kola = ‰patná ‰kola. Musí to tak skuteãnû b˘t? Je rájecké Gymnázium
soukromou ‰kolou? O tomto a mnohém dal‰ím jsme se bavili s panem fieditelem Ing. Stanislavem La‰tÛvkou.
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