Mohlo by Vás zajímat…
rozhovor ředitele Trojského gymnázia do časopisu Respekt – Speciál Vzdělávání 3/2/2020

V čem vidíte největší přednosti Trojského gymnázia?
Na prvním místo řadím polohu školy a její půvabnou budovu. Dohromady to přímo vybízí k tomu,
aby se zde realizoval školní vzdělávací program „V trojské kotlině jako v rodině“. Rodinná a
přátelská atmosféra je dalším atributem, na který jsme právem pyšni. Jsme otevřeni nejen našim
studentům a jejich rodičům, nýbrž i všem navenek. Také se o nás říká, že dobře pracujeme se žáky
s odlišným mateřským jazykem a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jde to ruku v ruce
s naším programem a přístupem k lidem a práci, kterou ve škole děláme.

Jak si vybíráte své žáky?
Zcela standardně jako většina jiných gymnázií prostřednictvím přijímacích zkoušek. Ty mají dvě
části – jednotnou (povinná pro všechny střední školy v rejstříku škol ČR) a školní v podobě testu
všeobecných znalostí. Zajímá nás také prospěch na předchozí škole a jako bonus mohou uchazeči
získat nějaký ten bodík za předložené portfolio svých zájmů a mimořádných schopností. Snažíme
se budoucí studenty poznat hlouběji než jen na základě dvou písemných testů z matematiky a
českého jazyka.

Kdy se nejvíc zapojují do vzdělání studenti ze zahraničí?
O školu se zpravidla zajímají ve věku 15-16 let, mají velký zájem o českou maturitu, neboť její
úroveň šla v posledních letech výrazně nahoru. Díky ní mají otevřené dveře nejen na vysoké školy
v ČR, ale prakticky v celé Evropě. I zahraniční studenty si vybíráme, disponujeme řadou testových
úloh, které tito studenti absolvují většinou on-line. Pakliže jsou přijati a získají dlouhodobé vízum,
začíná tvrdá práce. Z naší strany to není jen vzdělávací proces, ale i další péče – ubytování,
stravování, lékař, zájmy, pomoc při různých obtížích, jež za ně nemohou řešit jejich rodiče vzdálení
i několik tisíc kilometrů daleko.
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Máte ve srovnání s veřejnými školami nějaký hendikep, například školné?
Neradi bychom, aby výše školného byla zásadním důvodem, proč by uchazeči měli před námi
upřednostnit veřejnou školu. Na druhou stranu poskytujeme kvality, které na velkých školách
poskytovat nelze. Máme nižší počty studentů ve třídách (okolo 25), více hodin probíhá v dělených
skupinách, nabízíme v rámci jedné třídy i tři druhé cizí jazyky, zařazujeme řadu inovativních prvků,
věnujeme se studentům i mimo běžný režim a to vše něco stojí. Na veřejných školách mají platový
postup učitelé garantován, u nás to tak není. Jedině díky vysoké kvalitě a spokojenosti našich žáků
a potažmo jejich rodičů můžeme ekonomicky s veřejnými školami držet krok. Některé kraje navíc
silně „rozmazlují“ své školy, když jim poskytují poměrně vysoké finanční částky na odměny pro
jejich učitele. Tyto školy se pak logicky ani nemusí moc snažit. Přesto si nestěžujeme, nepláčeme a
hledíme do budoucnosti optimisticky.

Komu byste studium na vaší škole doporučili?
Všem žákům základních škol, kteří se nebojí za své poznání odvést kus poctivé práce. Odměnou za
to jim bude naše poctivá výuka a přívětivý přístup k nim – V trojské kotlině jako v rodině.

S podporou vyučujících Trojského gymnázia s.r.o.
Mgr. Radim Jendřejas, MBA
ředitel
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