
                          Přijďte ochutnat, zve Gymnázium Otrokovice 

 

Dveře v těchto dnech a týdnech otevírají adeptům studia zřejmě všechny střední školy. Zájemci vítají 

možnost nahlédnout do nového prostředí, obhlédnout, jaké kde mají vybavení, a zjistit, jak vstřícní 

jsou učitelé a jak se třeba o přestávkách chovají studenti. 

Ve studovně otrokovického gymnázia se setkáváme se dvěma typy zvídavých návštěvníků: ti první 

jsou patnáctiletí, kteří se přicházejí s rodiči nebo se spolužáky informovat o přijímacích zkouškách či 

získat odpovědi na otázky, jež pokládají za klíčové („A můžu u vás pokračovat ve francouzštině mezi 

pokročilými?“ „Jaké jsou tu sportovní kroužky?“  „V kolik obvykle končívá vyučování?“), druhou 

skupinu tvoří páťáčci v doprovodu rodičů. Tady se ptají spíš maminky a budoucí primán se zpočátku 

nedůvěřivě rozhlíží. 

Nabídnutou prohlídku školy přijímají všichni. A protože jejich průvodci jsou sami studenti, může se 

návštěvník během pár minut dovědět, jak se cítí otrokovický gymnazista ve své škole, jaké má vztahy 

s učiteli, které předměty mu připadají zábavné a co jsou to ty „červnové akce“. 

V pátek 25. listopadu jsme přidali nabídku otevřené výuky: chcete nahlédnout do vyučovací hodiny? 

Tady je dnešní rozvrh, vyberte si předmět nebo třídu a v doprovodu studenta můžete absolvovat 

hospitaci. I tato možnost seznámení byla beze zbytku využita. Někteří zájemci pobyli v učebně pár 

minut a ode dveří obezřetně obhlíželi terén, jiní přijali nabídku učitele, usedli mezi žáky a kontrolovali 

správnost matematických výpočtů na tabuli nebo si s ostatními v angličtině zazpívali písničku Freddie 

Mercuryho. 

Pokud vás teď napadlo něco o potěmkinovských vesnicích, vězte, že studenti velmi dobře vědí, jak 

vypadá práce v běžné hodině, a kdyby učitel začal kvůli očekávaným hostům předvádět pedagogické 

etudy, užili by si podobnou scénku po svém, jako příležitost k recesi. 

Máte-li chuť vrátit se do gymnaziálních let či máte-li je teprve před sebou, přijďte ve čtvrtek 

dopoledne 19. ledna 2017 do Gymnázia Otrokovice ochutnat, co studium u nás obnáší: dveře tříd pro 

vás budou otevřené! 
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