NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY UCHAZEČŮ
1. Kolik studentů v letošním roce TG přijímá?
Do budoucí primy přijmeme 25 úspěšných uchazečů.
2. Kolik tříd je v ročníku?
V každém ročníku máme vždy jednu třídu.
3. Jaká je výše školného a jaký je splátkový kalendář?
Pro školní rok 2022/23 bude školné 45.000 Kč. Splátkový kalendář má tři možnosti:
a) jednorázová splátka v plné výši, b) ve dvou splátkách vždy před začátkem pololetí,
c) ve čtyřech splátkách vždy před začátkem čtvrtletí. V případě sourozenců na škole
se uplatňuje sleva na školném.
4. Kolik hodin AJ mají studenti v primě a dále?
V primě mají studenti 4 hodiny anglického jazyka týdně plus 1 nepovinnou konverzační
hodinu, od sekundy jsou to pak 3 hodiny plus 1 konverzace.
5. Od jakého ročníku přibude studentům druhý cizí jazyk a jaké jazyky Trojské gymnázium
nabízí?
Druhý jazyk si studenti vybírají v sekundě. Nabízíme němčinu, francouzštinu, španělštinu
a ruštinu.
6. Mají studenti budoucí primy možnost se spolu seznámit před začátkem studia?
Pro studenty primy a celý nižší stupeň gymnázia pořádáme vždy na začátku školního roku 5denní stmelovací kurz, na němž mají noví studenti možnost seznámit se mezi sebou i se
studenty vyšších ročníků. Pro rodiče budoucí primy je organizována informační schůzka před
zahájením školního roku, většinou v červnu.
7. Jak je to na Trojském gymnáziu s žáky-cizinci?
O studium na TG se zpravidla zajímají ve věku 15-16 let, neboť mají velký zájem o českou maturitu,
jejíž úroveň šla v posledních letech výrazně nahoru. V posledních letech jsme většinou otevírali dvě
paralelní třídy žáků-cizinců na vyšším stupni gymnázia (sexta-septima), z nichž ti nejšikovnější
se posléze začlení mezi naše běžné studenty.

8. Jak je na TG řešeno stravování?
Trojské gymnázium má přímo v budově školy vlastní jídelnu, kterou provozuje stravovací
firma Charly Amusement. Studenti si vždy vybírají ze 4 jídel.
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9. Jaká je úspěšnost absolventů při následném přijímání na VŠ?
Trojské gymnázium nevede oficiální statistiku úspěšnosti, nicméně podle našeho interního
průzkumu, který si každoročně vedeme, je úspěšnost přijetí našich absolventů na VŠ více než
devadesátiprocentní, v podstatě, kdo chce studovat na VŠ, studuje.

10. Informace o pravidelných exkurzích?
Kromě zmiňovaného stmelovacího kurzu na začátku školního roku pořádáme každoročně 1 –
2 lyžařské kurzy, výběrový vodácký kurz, zahraniční exkurze (v posledních letech např. exkurze
do New Yorku, Andalusie, Petrohradu, Skotska, Francie a další).
11. Jaké zájmové aktivity Trojské gymnázium nabízí?
V případě zájmu otevíráme konverzační kurz v AJ, sportovní hry, dramatický kroužek,
robotický kroužek apod.
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