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Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 je školou, která se neustále rozvíjí. Postupně se zvyšuje 

zájem uchazečů ze základních škol o studium na této škole, zejména v oboru gymnázium všeobecné 

čtyřleté. Na zvýšeném zájmu má podíl především pečlivé budování dobré pověsti školy zásluhou 

dobrých výsledků žáků u maturitních zkoušek, v přijímacím řízení na vysoké školy a ve 

vědomostních soutěžích. Zlepšenému renomé školy také přispělo zajištění kvality výuky v obou 

covidových letech, kterou žáci i jejich rodiče velmi oceňovali, a zkvalitnění komunikace všech aktérů 

vzdělávání navzájem (učitelé, žáci, vedení školy, rodiče, zřizovatel). Trend škola udržuje i nadále. 

 

Ve škole se snoubí tradiční s moderním: gymnázium sídlí v nádherném prostředí novorenesanční 

budovy (z roku 1897), která společně s budovou tělocvičny ze stejného období byla v posledních 

letech postupně renovována. Žáci mají k dispozici moderní vybavení, didaktické pomůcky a zařízení 

IT. To vše doplňují historické biologické, fyzikální a geologické sbírky.  

 

Výuku obohacujeme o moderní metody – využíváme např. tandemovou výuku, zveme odborníky 

z praxe do vyučovacích hodin. Nabízíme řadu kroužků v oblasti přírodních věd, enviromentální 

výchovy, jazyků, jimiž chceme podporovat nadání a zájem žáků. Pro žáky ohrožené školním 

neúspěchem zajišťujeme kromě konzultací také doučování. O bezpečné prostředí ve škole se 

společně s pedagogickým sborem stará školní psycholožka. 

 
Nedílnou součástí života školy je Studentský parlament Gymnázia Prachatice, který hájí zájmy 

studentů, stojí za řadou mimoškolních aktivit a přináší návrhy na vylepšení prostředí školy, podílí se 

na organizaci školních akcí, zprostředkovává tok informací mezi vedením školy a studenty. 

 
 Gymnázium Prachatice chce rovněž více oslovovat širší komunitu. Pořádá přednášky a akce pro 

veřejnost, spolupracuje s obecně prospěšnými a neziskovými společnostmi, zástupci 

zaměstnavatelů, stalo se fakultní školou Přírodovědecké a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, 

podepsalo memorandum o spolupráci s Ústavem areálových studií JU a s Gymnáziem Vavrinca 

Benedikta Nedožerského ve slovenské Prievidze. Pokračuje spolupráce s Gymnáziem Freyung a nově 

je navázána s Katarinen-Gymnasium v Ingolstadtu. Pro zahraniční aktivity získala škola akreditaci 

v programu Erasmus+ pro období do roku 2027, čímž jsou zahraniční aktivity zajištěny organizačně 

a finančně tak, aby se jich mohli účastnit také žáci s omezenými příležitostmi. 

 
Vize školy: Mysli globálně, jednej lokálně. Naší vizí je připravit žáky na rychlé změny v hospodářské, 

sociální a environmentální oblasti a na technologické výzvy; podporovat schopnost řešit problémy 

a přizpůsobit se nové realitě; stimulovat schopnost učit se novým dovednostem, odolnosti a 

spolupracovat s ostatními ve složitých a rozmanitých sociálních a emocionálních souvislostech, tak 

aby uspěli v rychle se měnícím světě. Získané zkušenosti při vysokoškolském studiu a v praxi budou 

absolventi v budoucnu vracet regionu, z něhož pocházejí. 


