Šestileté gymnázium je řešením!
Rada Jihomoravského kraje 20. ledna zveřejnila snížení počtu tříd osmiletých gymnázií zřizovaných
Jihomoravským krajem o jedenáct. Jedná se například o Gymnázium Blansko, Gymnázium Brno,
Terezy Novákové 2, nebo Gymnázium a ZUŠ Šlapanice. Z populačního ročníku současných pátých
tříd základních škol bude na krajská gymnázia přijato tedy jen pět procent populačního ročníku.
Důvodem k tomuto kroku je snaha o zvýšení kvality základního vzdělávání v kraji.
Řešením pro rodiče, kterým na vzdělání jejich dětí záleží, může být šestileté gymnázium v RájciJestřebí, jediné šestileté gymnázium v regionu. O jeho kvalitě není třeba pochybovat. Naši studenti
měli výborné výsledky u maturitní generálky a máme vynikající výsledky České školní inspekce. Jsme
výborně hodnoceni studenty školy a jejich rodiči (viz. dokument „Mapa školy“ z roku 2008, nový se
právě zpracovává). Máme absolventy úspěšné při přijímacím řízení na VŠ a naši studenti s vysokou
školou počítají zcela samozřejmě. Jsem třídní učitelkou 4. ročníku a zpracovávala jsem dokumentaci o
jejich dalších studijních záměrech. Všech 24 studentů se hlásí na vysoké školy.
Studenti šestiletého směru mají oproti spolužákům čtyřletého studia nesporné výhody. Jako učitelka
angličtiny bych ráda zmínila především jazyky. Rozdíly jsou dokonce měřitelné – do školního kola
olympiády v anglickém jazyce se ve věkové skupině odpovídající prvnímu ročníku střední školy
přihlásilo šest studentů z šestiletého směru, ale ani jeden ze čtyřletého studia (přitom učím obě skupiny
studentů, na osobě učitele zde tedy nezáleželo). Velkou roli v tom hraje právě předchozí výuka. My
používáme nejmodernější metody jako e-learning, interaktivní tabule a dataprojektory a snažíme se
studenty přimět k aktivnímu používání jazyka. Jsme zapojeni v projektech mezinárodní spolupráce
(studenti šestiletého gymnázia mohli navštívit Litvu, Skandinávské země, Shetlandy, Velkou Británii,
právě podáváme žádost o dvouletý matematický projekt s Francií, Finskem, Holandskem, Německem
a Švédskem) a využíváme eTwinningovou virtuální spolupráci s různými zeměmi.
Naše škola má vypracovaný vlastní hodnotící systém, který má výrazně motivující funkci a vychází z
forem hodnocení běžných ve světě. Studenti jsou tedy trénovaní a povzbuzovaní odlišným způsobem,
než na jiných středních školách.
To vše by vás mohlo přimět uvažovat o gymnáziu v Rájci-Jestřebí a já bych vás i vaše děti ráda
pozvala na návštěvu.
Kateřina Pernicová
Gymnázium Rájec-Jestřebí

