
GYMNÁZIUM J. K. TYLA 
nabízí 150 deváťákům: 

 bezplatný pronájem svých bezbariérových nebytových prostor o výměře 2 000 m2 na dobu určitou v délce 4 let se zahájením 
užívání od 1. září 2021 , 

 každoročně intenzivní 10měsíční výuku, ať je hezky, nebo COVID-19/20/21/22…, 

 velké množství nadstandardně vybavených učeben, ideálních i pro výuku v menších skupinách, a to např. i u matematiky 
a češtiny – po celou dobu pronájmu –, 

 atraktivní lokalitu v samém centru Hradce Králové, odkud je jednoduché se dostat za hranice města, okresu i kraje, 

 konstruktivistické pojetí všeobecného vzdělávacího základu a v polovině pronájmu pořádnou dávku dovedností a znalostí se 
zaměřením, jaké si nájemce zvolí: přírodovědné, nebo společenskovědní. 

Pro vážné zájemce:  

Nadčasová budova architekta Josefa Gočára prošla kompletní rekonstrukcí. Celý prostor objektu je střežen neustále pozitivním 
(rozumějte nadšeným) pedagogickým sborem, včetně zkušené školní psycholožky, kariérové poradkyně a rodilých mluvčích 
na angličtinu, němčinu, španělštinu i francouzštinu. Dále je zde možnost studia ruštiny. Všem se nabízí místo ve školním 
orchestru, neúplatném studentském parlamentu či mezinárodních projektech a jazykových kurzech v zahraničí. 

Bezplatná a vysokorychlostní Wi-Fi v celém objektu je samozřejmostí. K dispozici je také prostorná terasa s panoramatickým 
výhledem; dalším benefitem je školní jídelna, která je umístěna přímo v budově a z jejíž nabídky si vybere i držitel Michelinské 
hvězdy. 
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Slovo pronajímatele, tedy pana ředitele 

Milé deváťačky a milí deváťáci! 

Určitě teď přemýšlíte nad tím, kam se přihlásíte na střední školu. 

Jestli vám můžu něco doporučit, nevynechte ve svých úvahách naši 

školu. Proč? V první řadě se snažíme o gymnázium pro budoucnost. 

Jaké to v budoucnu bude, pochopitelně nevíme, tušíme ale, že 

nedílnou součástí života bude stejně jako dnes technika. Je to s ní jako 

s ohněm, je dobrá služka, ale zlá paní, a proto je důležité ji umět 

správně používat. S učiteli razíme to, že už není důležité umět vše 

zpaměti. Byli bychom rádi, kdybyste uměli informace najít, správně 

je použít a ověřit si zdroj. Nikdo z nás přece nechce být ve vleku 

dezinformací a hoaxů. Sledujeme nové trendy, hledáme nové metody 

výuky a pořádáme výukové kurzy. Historický kurz „Komunisťák“ jste 

ostatně možná nedávno viděli v pořadu Kovy řeší dějiny. 

Spolupracujeme také s univerzitami, na které po střední škole 

zamíříte. Stali jsme se například fakultní školou Matematicko-

fyzikální fakulty UK. A co je pro vás všechny klíčové? Cizí jazyky, které 
rozhodně nebereme na lehkou váhu!  

Teď si užijte Vánoce, buďte stále zdraví a v září třeba na viděnou pod 
Vítězem! 

Matěj Havel 

RK nevolat! V případě zájmu se aktivně 
připojte ke Dni otevřených dveří dne 
14. ledna 2021. Více informací 
se dozvíte na: 

 


