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Několik dobrých důvodů, proč se rozhodnout pro  

GYMNÁZIUM NA SEVERNÍ TERASE 

Máš velkou šanci na úspěch u maturity 
� Naši maturanti měli doposud 100% úspěšnost u státní maturity 

Nabízíme výbornou jazykovou přípravu 
� K prvnímu cizímu jazyku (angličtině) druhý cizí jazyk  
� Na začátku studia rozřazení do skupin podle dosavadní úrovně 
� Jsme partnerskou institucí Britské rady (British Council Partner 

Institution) – pro zájemce bezplatná příprava na zkoušku 
Cambridge FCE a to ve volitelném semináři přímo v rámci 
vyučování 

� Pro zájemce bezplatná příprava i konání zkoušky k německému 
jazykovému diplomu, který tě opravňuje studovat  na německých 
univerzitách bez nutnosti skládat další jazykové zkoušky! 

� Všichni žáci se Sprachdiplomem mají zároveň uznanou maturitu 
z němčiny 

� Kurzy k FCE a Sprachdiplomu nenabízí žádná další střední 
škola v Ústí nad Labem ani sousedních městech 

� Oba certifikáty (FCE i Sprachdiplom) ti mohou přinést bonusové 
body u přijímacích zkoušek na některé univerzity (např. 
právnické fakulty) 

Učební plán a rozvrh přizpůsobujeme žákům 
� V 1. ročníku budeš většinou končit s výukou ve 14 hodin -> 

žádné dlouhé a únavné odpolední vyučování 
� Většinu předmětů budeš mít pouze tři roky! V maturitním 

4. ročníku ti zbude pouze čeština, dva cizí jazyky, tělocvik a tvoje 
maturitní předměty formou seminářů, např. budoucí studenti 
medicíny se budou soustředit na biologii, chemii, fyziku a nemusí se 
už učit dějepis a zeměpis, naopak budoucí studenti historie, 
společenských věd či práv nebudou mít v maturitním ročníku chemii, 

biologii nebo fyziku. Budeš tak mít celkově méně předmětů a 
v maturitním roce si užiješ kratší rozvrh hodin a zbude ti více času 
na přípravu k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ. 

� Otevíráme žákovské kroužky podle aktuální poptávky 
� Máme výborný výtvarný kroužek a vyhlášený pěvecký sbor 
� Jako žák našeho gymnázia máš možnost ovlivnit aktivity školy 

prostřednictvím žákovského parlamentu 

Pořádáme spoustu kurzů, projektů a aktivit 
� Jako nový žák našeho gymnázia začínáš se svojí třídou a novými 

spolužáky seznamovacím kurzem, kde se pobavíš, něčemu 
přiučíš a poznáš se s ostatními 

� V průběhu studia se budeš moci účastnit různých zahraničních 
výjezdů – jezdíme za poznáním i poučením například do Německa 
(Drážďany, Norimberk, Berlín…), do Rakouska (Vídeň), do Velké 
Británie (týden v Londýně, v jižní Anglii), ale i dalších zemí: 
Francie, Polska, Maďarska, Itálie, Turecka,...  

� Naše škola také každoročně pořádá v rámci výuky různé sportovní 
kurzy, patří k nim lyžařské kurzy v Rakousku (carving, 
snowboarding), outdoorový kurz v Jizerských horách 
(powerkiting, travní lyžování, horolezení, lanové aktivity, rafting, 
kajaky, bobová dráha, teambuilding), outdoorový kurz 
v Chorvatsku (jachting, windsurfing, sjezd krasové řeky, 
horolezení, in-line bruslení),  golfová akademie, různé další 
sportovní kroužky 

� Baví-li tě sport, můžeš se zúčastnit různých sportovních turnajů, 
některé z nich přímo pořádáme, např. ve florbalu, badmintonu, 
fotbalu, stolním tenisu ale také piškvorkách 

� Každý rok na jaře si budeš moct v rámci projektových dní vybrat 
projekt nebo exkurzi, kde můžeš získávat znalosti a dovednosti 
jinak, než ve školní lavici – kromě zajímavých aktivit v Ústí, se 
můžeš se spolužáky dostat na jiné místo v ČR nebo za hranice – 
dozvíš se něco více z praktického využítí toho, co se učíš 
v hodinách (některá témata z projektů: Kriminalistické metody, 
Digitální fotografie, Filmová tvorba, Krátké animace, Fyzikální 
experimenty, Zeměpisné zajímavosti, Filmový klub, Novinářské 
minimum, Jazykové exkurze, Hudebně-dramatické soustředění…) 

� Ze školních akcí, kde mohou žáci předvést co dovedou, jmenujme 
školní vánoční akademii nebo promítání školních studentských 
filmů… 

Škola má výhodnou polohu a dobré vybavení 
� Škola se nachází v klidném prostředí centrálního parku, navíc 

Severní Terasa má jedny z nejlepších rozptylových podmínek 
v Ústí – žádný zápach z průmyslových závodů dole u Labe 

� Tři počítačové učebny a speciální učebna cizích jazyků 
� Celkem 24 kmenových učeben v pěti pavilonech, venkovní hřiště a 

zahrada, sportovní sál, velká tělocvična včetně horolezecké stěny, 
gymnastická tělocvična a posilovna 

� Laboratoře biologie, chemie a učebna pěstitelských prací, učebny 
výtvarné a hudební výchovy a pro žáky s těl. postižením 

� Žákovská studovna - pro přípravu žáků mimo výuku  
 
� Vlastní výborná školní kuchyně s chutnými obědy (denní výběr 

ze dvou hlavních jídel) 

Je k nám dobré dopravní spojení a stipendium na dojíždění 
� Dobrá dostupnost ústeckou MHD – zastávky v nejbližším okolí školy mají  linky trolejbusů č. 51, 52, 53, 55, 60 a autobusů č. 5, 7, 23. 
� Praktické spojení školy směrem na Chlumec, Krupku, Teplice (MHD Teplice, linka 137, konečná zastávka na Severní Terase) 
� Mimoústeckým žákům navíc Ústecký kraj poskytuje příspěvek na dojíždění 

Nemusíš se bát obtížnosti studia 
� Když v průběhu studia na gymnáziu dojdeš k názoru, že je to pro tebe příliš obtížné, můžeš snadno v rámci školy přejít na některý z oborů 

střední odborné školy, která je naší součástí. 

Přijímací zkoušky do prvního ročníku letos budou všude  
� Tak neváhej, zkus to u nás! 
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