
Šest let se u nás studuje francouzština.
Vůbec se neboj, stačí mít odvahu a všechno
Tě naučíme. Jsme jedno z pěti českých
gymnázií, které má tzv. Evropskou sekci –
zeměpis a dějepis se tak budeš od čtvrťáku
učit i francouzsky. Můžeš taky jet na stáž   
 do Bretaně, studovat v Dijonu nebo si
udělat mezinárodní jazykové zkoušky DELF. 
 A samozřejmě nepřijdeš ani o angličtinu. 

Mnoho jazyků. Jedna společná řeč.

PROČ MY?
Jsme s Vámi už skoro třicet let. 
Utváříme moderní osobnosti s globálním
rozhledem a špičkovou jazykovou výbavou. 
Naši absolventi jsou lékaři, manažeři,
právníci, psychologové i další pedagogická
generace. Dostaneme z Tebe maximum.  

ČTYŘLETÝ PROGRAM
Čtyři roky u nás můžeš studovat v anglické,
nebo německé třídě. O angličtinu však
nepřijdeš v žádném případě – vždy budeš
mít dva cizí jazyky. Od třeťáku si můžeš
zvolit seminář podle chuti – nabízíme vše,
od biologie až po latinu. Samozřejmostí je
příprava na mezinárodní jazykové zkoušky.  

ŠESTILETÝ PROGRAM

Co můžeš víc?
udělat si mezinárodní zkoušky FCE, CAE,
DELF, DELE i Deutsches Sprachdiplom
zajet si s námi do Walesu, Skotska,
Londýna, Amsterdamu, Německa,
Španělska a na sportovní kurz do Itálie
či Rakouska
zúčastnit se spousty soutěží, turnajů a
olympiád
zahrát si anglické nebo francouzské
divadlo
recitovat básně, dokázat svůj vztah k planetě
v Ekodubnu nebo sbírat politické zkušenosti
ve Studentském senátu 
zabodovat ve Středoškolské odborné
činnosti
získat za osobnostní rozvoj Mezinárodní
cenu vévody z Edinburghu
užít si magickou atmosféru školního
maturitního plesu 
strávit filmovou noc ve škole
naučit se programovat v C++
zapojit se do charitativní akce Krabice
od bot
radit svým mladším kamarádům, jak
zvládat stres a těžké situace
setkat se s významnými lidmi, kteří Tě
posunou dál 



zvítězili jsme v celostátním kole
francouzské olympiády v kategorii B2
(2018)
převzali jsme  pečeť kvality
LabelFrancÉducation z rukou
francouzského velvyslance (2019)
vyhráli jsme překladatelskou soutěž     
 v němčině na Ostravské univerzitě
(2019)
obsadili jsme 1. místo v přírodovědné
soutěži Zlepši si techniku (2019)
byli jsme bronzoví v krajském přeboru
v házené dívek (2019)
probojovali jsme se do celostátního
kola Středoškolské odborné činnosti
(2020)
budujeme školu jako komunitní
centrum

Kde bodujeme?

Ještě o nás...
„Jdu stopro na Jazgym, protože to tam
mají úplně úžasné a jsou strašně milí.“
(Instagram)

„Už se nemůžu dočkat září!“
(Facebook) 

„Chtěla bych touto cestou za všechny
kolegyně angličtinářky moc poděkovat
Jazgymu za super akci. Vaši studenti
jsou úžasní, paní učitelka moc
sympatická.“
(ohlasy na Evropský den jazyků)

„Práce předložená žákem Jazgymu 
je odborně, formálně a metodologicky 
na velmi vysoké úrovni překračující
požadavky Středoškolské odborné
činnosti.“
(diskuse z krajského kola)

„Tigrid je top strop!"
(zaslechnuto v tramvaji)

SLEDUJ NÁS

www.jazgym.cz
Instagram: @jazgym_official

www.facebook.com/jazgym.tigrid


