
Základní vize a cíle Gymnázia a SOŠ ekonomické v Sedlčanech 

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Sedlčanech je  otevřená a moderní škola, 

podporující osobnostní rozvoj, zodpovědnost a morální hodnoty, kde jsou žáci vzděláváni v příjemné, 

učení podporující atmosféře. Snažíme se, aby škola byla prostorem, ve kterém je žák kvalitně 

připravován na svůj budoucí život, prostorem, v němž jsou všichni účastníci i partneři vzdělávacího 

procesu spokojeni a respektováni a v němž jsou rovněž účelně využívány všechny dostupné zdroje a 

prostředky podporující učení. Naším cílem je vytvářet školu zajímavou pro žáky i jejich rodiče, školu 

s kvalitním školním vzdělávacím programem, kde pracuje kvalifikovaný a stabilní pedagogický sbor, 

školu, ve které má každý právo i možnost vyjádřit svůj názor v souladu s obecně přijímanými 

mravními hodnotami. 

Jsme si vědomi, že tento dlouhodobý cíl je pro další studium především trvalým, nikdy nekončícím 

procesem, který musí být soustavně naplňován jednotlivými dílčími kroky a cíli, procesem, který musí 

být neustále posouván vpřed a konfrontován s proměňujícím se společenským děním. 

Připravujeme žáky nejen pro další studium, ale také pro život. Proto se naši žáci také učí:  

• vyhledávat a zpracovávat informace, kriticky hodnotit jejich zdroje, 

• aplikovat své vědomosti a poznatky, interpretovat texty různého charakteru, 

• využívat potřebné komunikační strategie, nebát se prezentovat svůj nápad, práci, projekt, 

• argumentovat, vyjednávat, spolupracovat, 

• respektovat druhé, tolerovat odlišnosti, 

• zajímat se o své okolí, aktivně se zapojovat do nejrůznějších aktivit,  

• rozeznávat a posilovat základní lidské hodnoty.  

Mezi naše priority rovněž patří: 

Uplatňování moderních, zajímavých a efektivních metod výuky a forem práce, které společně 

s celkovou atmosférou podněcují žáky ke kreativitě a touze poznávat, vzdělávat se, tvořit. 

Udržování a rozvoj spolupráce se zákonnými zástupci, podpora jejich zájmu o vzdělávání a život školy. 

Rozvoj spolupráce se sociálními partnery, především s městem Sedlčany a jeho kulturními 

institucemi, základními školami, zaměstnavateli, vysokými školami a odbornými pracovišti. 

Uplatňování individuálního přístupu ke všem žákům, se zvláštní pozorností k žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Zajištění pocitu bezpečí, bohatá nabídka preventivních programů, pečlivá práce školního 

poradenského pracoviště. 

Postupné zavádění formativního hodnocení a poskytnutí prostoru žákům k sebehodnocení a 

sebereflexi 

Podpora výuky cizích jazyků a poskytování příležitostí aplikovat své poznatky v praxi, např. při účasti 

na terénních kurzech nebo při budování studentských firem. 

Vedení žáků k aktivní spoluúčasti na chodu školy. 

 

V Sedlčanech  dne 28. 8. 2022,  Mgr. Radomír Pecka, Mgr. Lenka Lichtenbergová 


