
4leté a 8leté 
GYMNÁZIUM



VÍC NEŽ JEN STUDIUM
Studenty připravujeme nejen na vysokoškolské studium, 
ale především pro život. To je hlavní smysl naší práce. 
Studenty vnímáme jako partnery, vedeme je k zodpovědnosti 
za jejich studium a především hledáme a posilujeme silné 
stránky každého z nich.

Hledáme talent,
ne chyby



Rozvrh podle Vás
Sestavte si rozvrh podle toho, na jaký typ vysoké školy 
se připravujete. Studenti maturitních ročníků si u nás 
vybírají 12 předmětů dle svého zaměření.

5 studentů ve skupině
Naší předností není jen největší výběr předmětů, ale 
především oceníte malé skupiny již od 5 studentů.

Individuální přístup
Malé gymnázium rodinného typu. Se vším, co tyto 
přednosti nabízí.

Jazyky
Angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, 
latina, vše vyučováno v malých skupinách.



„Tato škola vždy kladla 
důraz na individuální 
přístup ke studentům, 
po celou dobu mne 
podporovala v mých 
aktivitách a dirigovala 
tím správným směrem.”

Václav Dlask
Student Akademie múzických umění v Praze 
a Pražské konzervatoře



Osobní přístup ke studentům je v tomto věku pro jejich  
budoucí život zásadní. Proto jsou naši studenti tak úspěšní.



Studentský divadelní soubor STOPA
Jedinečná příprava k sebeprezentaci



Slovní hodnocení 3x ročně
Na konci každého trimestru dostává student slovní 
hodnocení ze všech předmětů.

11 stupňové hodnocení
Standardní známkování má své nevýhody. Proto 
používáme přesnější bodování od 0 do 10.

Odborné projekty
Studenti zpracovávají projekty podle vysokoškolských 
kritérií a ty musí obhájit před odborníky z oboru.

Začínáme v 8.55



„Podještědské 
gymnázium mě díky 
individuálnímu přístupu 
profesorů naučilo 
nejen vyzdvihnout 
mé silné stránky, ale 
také pracovat na těch 

slabších.”

Leonita Kruezi
studentka University of the West of England, Bristol



Nejsme jen škola



Tereza Csibová  
proslov při převzetí ceny za překlad v Bruselu



Zkoušky Cambridge
Studenty v rámci výuky připravujeme na zkoušky 
Cambridge. Naše škola je místem testování a zkoušky 
tak probíhají ve známém prostředí.
 

Rodilí mluvčí ve výuce jazyků

Gradebook
Unikátní komunikační portál vyvinutý speciálně pro 
potřeby Doctrina - Podještědského gymnázia.

Projektová výuka
Finanční gramotnost, DNA, Evropský den jazyků 
a desítky dalších kurzů, projektů a dílen. Víme, že 
člověk se nejvíce naučí prostřednictvím modelování 
situací, praktického zapojování a smyslového vnímání.

AP zkoušky
Otevřené dveře do světa. Na více než 700 světových 
univerzit bez přijímacích testů.



NEJSME PRO KAŽDÉHO
Od prvního ročníku vedeme studenty k samostatnosti a 
zodpovědnosti za jejich studium. Absolventi zpětně hodnotí 
získání těchto dovedností jako největší přínos pro svůj další 
studijní život.

Hledáme talent,
ne chyby



Škola pro nás  
znamená víc,  

než jen se učit.



„Naučil jsem se zde 
formulovat, prezentovat a 
obhajovat své myšlenky, 
což je nepostradatelné 
nejen v akademickém 
prostředí, sportovních 
kolektivech, obchodu, 
ale i v běžném rodinném 
životě.“

RNDr. Miroslav Šifta
Vědecký pracovník Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy





HLEDÁME TALENT, NE CHYBY
Každý jsme jedinečný a máme své silné stránky. Naším úkolem 
je najít a rozvíjet je. Protože jen v tom, co nás baví, můžeme být 
nejlepší. Proto nabízíme nejširší nabídku předmětů a aktivit, ve 
kterých pomáháme studentům najít jejich potenciál.



Divadelní soubor STOPA
Není to jen úspěšné studentské divadlo, ale také velmi 
důležitá příprava sebeprezentace, kterou využijete 
mnohokrát v životě.

Spolupracujeme s IQLandií
Studenti se pravidelně v IQLandii nejen vzdělávají, 
ale také zde pořádají odpolední výukové kurzy.

Hledáme budoucnost
Reagujeme na rychle se vyvíjející svět techniky, 
a proto nabízíme volnočasové kurzy jako např. 3D tisk 
nebo Arduino, které mohou studentům pomoci  
při studiu na technických VŠ.



Vysoká škola mne naučila 
základy mé profese, 
Podještědské gymnázium 
mi dalo základy pro 
vlastní samostatný život 
a odpovědnost za něj.
Upřímné díky.”

Mgr. Pavel Maršálek
Advokát



CAFE



HRANICE NÁS NEZASTAVÍ
Naši studenti se umí prosadit ve studentské odborné činnosti, 
předmětových olympiádách i v mezinárodních soutěžích. 
Tereza Csibová v septimě zvítězila v evropské soutěži Juvenes 
Translatores a své ocenění si převzala v sídle Evropské komise 
v Bruselu. Matouš Pikous jako jediný český finalista evropské 
soutěže SciChallenge prezentoval svůj projekt ve Vídni.

Hledáme talent,
ne chyby



SciChallenge
Matouš Pikous - jediný český finalista

Juvenes Translatores
Tereza Csibová - vítězství v překladatelské soutěži

Label
Jsme držitelem Evropské jazykové ceny Label, která 
 je udílena projektům, jež kreativním způsobem 
přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, 
motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů 
pro rozšíření nabídky jazyků.

StreTech
Vít Fanta úspěšně prezentoval svou maturitní práci 
na téma „Dálkový přenos elektrické energie prakticky“ 
na ČVUT v Praze.



Naši studenti se zapojují do evropských soutěží a programů
včetně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.



HRDÍ DRŽITELÉ CERTIFIKÁTŮ

Fakultní škola

Hledáme talent,
ne chyby



+420 485 123 556
gymnazium@doctrina.cz 

www.gdoctrina.cz


