
GYMNÁZIUM ČESKÁ  
České Budějovice, Česká 64

Nabízíme tyto studijní obory:

VŠEOBECNÉ GYMNÁZIUM:
n 79-41-K/41 n 79-41-K/81 
1 třída čtyřletého všeobecného studia, 1 třída osmiletého všeobecného studia,
studium denní  studium denní 
délka studia: 4 roky délka studia: 8 roků

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU:
n 79-42-K/41 
1 třída čtyřletého všeobecného studia s talentovou zkouškou 
studium denní
délka studia: 4 roky

Gymnázium v České ulici působí v místě, kde byla již  
v roce 1785 zřízena latinská škola.  V roce 1804 vzniklo  
při tehdejším německém gymnáziu dvouleté filozofické  
učení, v roce 1862 byly otevřeny paralelní třídy s českým  
vyučovacím jazykem, v roce 1903 byla zahájena výuka  
v současné budově. V novodobé historii začalo působit  
zdejší gymnázium od školního roku 1980/81.  
Od 1. 6. 2001 je zřizovatelem školy Jihočeský kraj. 

Z DALŠÍCH AKTIVIT:
Divadelní představení v anglickém i německém jazyce, práce žáků v Britském centru  
a Goethe Institutu Praha, vánoční akademie, motivační besedy (metody učení, studium 
přírodních věd apod.), sportovní aktivity – účast v okresních, krajských i národních kolech, 
lyžařské a sportovně - adaptační kurzy pro žáky.

PROJEKTY:
l Connecting Classrooms

l Otevřená věda

l Projekt Jihočeské Alšovy galerie „V knize ukryté“

l Mezinárodní robotická soutěž FIRST® LEGO® League

l Běh Olympijského dne

l Environmentální a ekologické programy

l Výměnný studentský program EUROREGIO „Gastschuljahr“  
   na něměckých gymnáziích

l Projekt World Class Schools, aktivity: Mock Trials, Students Parliament

l Projekt UNESCO „Timeproject“

l Mezinárodní projekt Erasmus+

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM: OBOR GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 
(kód 79-42-K/41)

Je určen žákům těchto sportovních specializací (tzv. „kmenové“ sporty) – atletika, fotbal, 
moderní gymnastika, kanoistika (rychlostní i vodní slalom), plavání, volejbal,  
tenis a karate.
Denní režim školy je přizpůsoben potřebám tréninku. Dopolední tréninková fáze je 4x v týdnu 

zabezpečovaná trenéry (pracovníky školy) ve spolupráci  
s jednotlivými sportovními svazy a místními sportovními 
kluby (není však nutno do nich přestupovat). Součástí 
vzdělávání jsou domácí i zahraniční tréninková soustředění.  
Více o podmínkách přijímacího řízení na www.gymceska.cz

Škola dále intenzivně spolupracuje se společností  
Robert BOSCH s.r.o.,  se společností ČEZ, a.s.,  
JE Temelín, Akademií věd, Jihočeskou univerzitou, 
Mensou ČR apod.

Od školního roku 2013 / 2014 se škola stala  
Vzdělávacím centrem společnosti Microsoft.

Jsme fakultním gymnáziem Přírodovědné a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

BUDOVA GYMNÁZIA JE VYBAVENA BEZBARIÉROVÝM PŘÍSTUPEM.

Více informací na: www.gymceska.cz

Lego NXT klub



UČEBNÍ PLÁN vycházející z Rámcového vzdělávacího programu je sestaven tak, aby se každý 
žák svou volbou seminářů a volitelných předmětů v posledních dvou letech studia mohl  
profilovat podle svých představ k dalšímu pokračování studia zejména na vysoké škole.  
Nabídka těchto předmětů odpovídá zájmům žáků a pokrývá požadavky všech vysokých škol 
k přijímacím zkouškám.

Každý žák gymnázia musí studovat dva cizí jazyky podle svého výběru z nabídky:  
angličtina, němčina, francouzština. Kvalitní výuka cizích jazyků patří mezi jednu z priorit školy, 
proto gymnázium udržuje velmi dobré kontakty s partnerskými 
školami v Německu (ASG Passau a Maristengymnasium  
Fürstenzell), v rámci různorodých projektových aktivit škola nyní 
rozšiřuje své vazby na  další školy ve Francii a v Polsku. Škola  
rovněž spolupracuje při projektové výuce NJ s Goethe Institutem.

STUDIJNÍ POBYTY ŽÁKŮ V ZAHRANIČÍ:
Gymnázium umožňuje a podporuje studijní pobyty svých žáků 
v zahraničí (roční studijní pobyty v Německu, USA, Rakousku atd.).
Pro zájemce z řad žáků pořádá škola sedmidenní studijní pobyt ve Velké Británii. V anglickém 
jazyce se žáci mohou připravit na zkoušku FCE (First Certificate), jejímž absolvováním žák  
získává lepší pozici u přijímacích zkoušek na VŠ nebo při získávání pracovní pozice v zahraničí. 
Dále se mohou žáci pod vedením svých učitelů anglického jazyka připravit na zkoušku  
Advanced English (CAE), která umožňuje pokračování ve vysokoškolském studiu na všech  
univerzitách ve Velké Británii. V prohlubování kontaktů s anglicky mluvícími zeměmi škola  
pokračuje v projektu This Is Our Time, který má na naší škole dlouholetou tradici. 
Žáci školy se každoročně zapojují do mezinárodní videokonference, při které prostřednictvím 
internetové sítě komunikují v angličtině se svými vrstevníky na středních školách, které si sami 
vybírají z celého světa. Předmětové komise cizích jazyků dále spolupracují s Francouzskou 
aliancí a British council.

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ ŠKOLY  
Gymnázium má k dispozici nové laboratoře pro chemii, fyziku a biologii, tři jazykové  
učebny, odbornou učebnu hudební výchovy,  podkrovní ateliér výtvarné výchovy,  
tělocvičnu, školní hřiště, prostornou školní čítárnu, studovnu a novou multimediální 
3D aulu. Pro potřeby žáků jsou k dispozici na chodbách školy kopírovací zařízení a školní bufet.

Učebny informatiky stejně jako všechny kabinety vyučujících 
jsou vybaveny počítači s připojením k internetu. Jedna z těchto 
učeben je vybavena počítači tak, aby mohla sloužit k výuce celé 
třídy a po vybavení příslušným softwarem také jiným předmětů. 

Počítačová síť je rozvedena  
do všech učeben. Všechny  
kmenové i odborné učebny 
jsou vybaveny interaktivními tabulemi či projekční techni-
kou, PC a dataprojektory. Žáci se mohou připojit svým PC,  
mobilním telefonem, tabletem do počítačové sítě a internetu pomocí 
lokální WIFI sítě. Dále je ve škole zřízena tabletová učebna. 

MATURITNÍ ZKOUŠKA:
Velmi dobré výsledky žáků potvrzuje každoročně vysoká úspěšnost našich absolventů 
v přijímacím řízení ke studiu na vysoké školy. Učební program školy je nastaven tak,  
aby škola připravovala své žáky k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky.

PRIORITY ŠKOLY:
Nadstandardní znalosti žáků ve zvolených předmětech a tomu odpovídající úspěšnost  
v přijímání na vysoké školy, velmi dobrá úroveň znalostí v povinných předmětech učebního 
plánu, vysoký stupeň kompetencí pro práci s výpočetní technikou, péče o nadané  
a talentované žáky a jejich příprava na účast v předmětových soutěžích a olympiádách,  
plnohodnotné zapojení žáků do života školy. Žáci školy dosahují výborných výsledků  
v regionálních, krajských, celorepublikových i evropských vědomostních soutěžích (SOČ,  
Microsoft Office Arena, Genius Logicus apod.) 

Naše škola rovněž zajišťuje žákům vyššího gymnázia v případě zájmu spolupráci s pracovníky 
ústavů Akademie věd ČR na řešení prací SOČ v přírodovědných oborech. Spolupracujeme 
s ústavy Parazitologickým, Hydrobiologickým, Půdní biologie, Entomologickým apod.

AKTIVITY ŽÁKŮ:
Studentský parlament, studentský časopis, studentské divadelní skupiny,  
filmový klub (dlouhodobý projekt „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni),  
možnosti sportovních volnočasových aktivit na školním hřišti, pěvecký sbor  
(koncerty v zahraničí). 

kroužky (divadelní, fotografický, kroužek chemie, biologie, přírodopisu, fyziky, matematický klub, 
kroužek florbalu, ve spolupráci s Mensou ČR Klub deskových her, příprava na zkoušku  
First Certificate, Lego NXT klub…), spolupráce s Amnesty International,  
celoškolní recitační soutěž s dlouholetou tradicí. 


