
Gymnázium
– živé jazyky

Střední škola je pro tebe jen začátkem a víš, že 
bez angličtiny se v moderním světě 
neobejdeš? Špičková angličtina ti otevře 
spoustu možností, navíc ji budeš mít 
potvrzenou mezinárodním certifikátem 
Cambridge English. Čekají tě školní                        
i mezinárodní projekty a budeš moct vyjet i do 
zahraničí. Zkrátka takové lepší gymnázium.

www.agys.cz

Anglické  
gymnázium
Pardubice

Zjisti si o nás víc na www.agys.cz, přijď 
na den otevřených dveří nebo si domluv 
individuální prohlídku!

ti nevadí mít 20 hodin týdně v angličtině.

se chceš učit až 3 cizí jazyky z 6 různých.

chceš, aby tě učili rodilí mluvčí.

tě láká vyjet do zahraničí, třeba na 
Erasmus+.

máš v plánu si udělat mezinárodní 
certifikát Cambridge English.

se zapojíš do projektové výuky.

se nebojíš maturity – máme 100% 
úspěšnost.

ti nevadí spojení s praxí na 
gymnaziálním oboru.

budeš pokračovat ve studiu na 
univerzitě v Česku nebo v zahraničí.

Pojď studovat Gymnázium – živé jazyky, pokud:



Gymnaziální
lyceum

Chceš získat kvalitní všeobecné vzdělání 
a současně i odborné ekonomické 
znalosti a dovednosti pro moderní svět? 
S oborem Gymnaziální lyceum dostaneš 
obojí. Navíc ještě ovládneš 2 cizí jazyky. 
V angličtině budeš mít i několik 
odborných předmětů a připravíme tě na 
další studium v zahraničí i Česku.www.agys.cz

Anglické  
gymnázium
Pardubice

Zjisti si o nás víc na www.agys.cz, přijď 
na den otevřených dveří nebo si domluv 
individuální prohlídku!

chceš získat všeobecné i odborné znalosti.

ti nevadí mít několik předmětů v 
angličtině.

se chceš učit až 3 cizí jazyky z 6 různých.

chceš, aby tě učili rodilí mluvčí.

tě láká vyjet do zahraničí, třeba na 
Erasmus+.

máš v plánu si udělat mezinárodní 
certifikát Cambridge English.

se zapojíš do projektové výuky.

ti nevadí spojení s praxí na 
gymnaziálním oboru.

budeš pokračovat ve studiu na 
univerzitě v Česku nebo v zahraničí.

Pojď studovat Gymnaziální lyceum, pokud:



Pojď studovat PR,
média a marketingové
komunikace, pokud:

Chceš naplno využít svou kreativitu, baví tě 
jednat s lidmi, stále hledáš něco nového              
a nebojíš se říkat své myšlenky nahlas? Pak 
se vrhni do světa médií a marketingu. 
Sociální sítě, YouTube, televize i noviny               
– zkrátka nekonečné možnosti, co dělat. 
Získáš kvalitní teoretické i odborné znalosti   
a čeká tě i několik předmětů v angličtině. Vše, 
co potřebuješ pro úspěšný start tvé kariéry.www.agys.cz

Anglické  
gymnázium
Pardubice

Zjisti si o nás víc na www.agys.cz, přijď 
na den otevřených dveří nebo si domluv 
individuální prohlídku!

chceš pracovat v dynamickém světě 
marketingu.

ti nevadí mít několik odborných 
předmětů v angličtině.

si chceš zažít kvalitní praxi už ve škole.

chceš, aby tě učili rodilí mluvčí a odborníci 
z mediální praxe.

tě láká vyjet do zahraničí, třeba na 
Erasmus+.

máš v plánu si udělat mezinárodní 
certifikát Cambridge English.

se zapojíš do projektové výuky.

máš v plánu pokračovat na univerzitu.

budeš pokračovat ve studiu na univerzitě   
v Česku nebo v zahraničí.

PR, média
a marketingové
komunikace



S Agysem
ti bude svět
ležet u nohou

Pokud hledáš unikátní školu se zajímavými 
obory, kde maturitu udělá každý a skoro 
všichni absolventi pokračují na univerzitu, tak 
čti dál. Rozšířenou výukou angličtiny a dalších 
cizích jazyků to na Agysu jen začíná. 
Mezinárodně uznávané certifikáty, zahraniční 
exkurze a stáže, rodilí mluvčí a 6 cizích jazyků. 
Studenti, kteří nesedí s rukama v klíně                
a dobývají svět. Přidáš se k nim i ty?www.agys.cz

PR, média a marketingová
komunikace

Gymnaziální lyceumGymnázium – živé jazyky

Učíme jen ty obory, ve kterých jsme nejlepší.

Jaký z nich si vybereš ty?


