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Kdo jsme

• CTM, nezisková organizace, Praha, ČR

• Podporujeme studenty základních a 
středních škol v rozvoji jejich 
akademického talentu

• Učíme se od nejlepších - Center for 
Talented Youth (CTY), Johns Hopkins 
University, USA

•CTM = virtuální škola
Source: Facebook/Discovery Saturdays



Od roku 2010

• Důvod: pomoci studentům 2 – 3 roky před 
maturitou dostat se na prestižní světové 
univerzity  a umožnit středoškolákům studovat v 
programech zahraničních vzdělávacích institucí 
• Program Young Talent  financovaný krajany v 

USA, nadací AFCSLS, představení systému AP v 
ČR 
• Online kurzy pro 60 studentů ze 3 českých a 

dvou slovenských škol
• Letní program na amerických univerzitách, 

stipendia



CTM 2018: virtuální škola

Pro studenty od 5 – 18 let (maturita)

• hravé Objevitelské soboty
• náročné CTM Online kurzy
• mezinárodně uznávané AP zkoušky

CTM je jediná organizace v České 
republice, která pomáhá studentům k 

prestižní akademické dráze 
prostřednictvím odborných online 

kurzů a mezinárodních AP zkoušek.

Source: Facebook/Discovery Saturdays



CTM v roce 2018
• CTM Online, systém >100 online kurzů v angličtině 

nad rámec školního učiva 

• Objevitelské soboty – prezenční program, 1 sobota v 
měsíci, pro studenty od 5 do 18 let, doplněno 
programem pro rodiče  

• CTM = Organizátor a propagátor AP zkoušek 

• CTM letní program Praha

• CTY Summer Program USA  – akademické letní 
programy, stipendia, 50 studentů 

• Financování CTM: kurzovné, stipendia MŠMT, Nadace 
RSJ, nadace AFCSLS, LEAF Slovensko



CTM Online kurzy

• CTM ONLINE PROGRAM je jedinečnou příležitostí, jak ve vybraném oboru 
postupovat rychle kupředu, dosahovat skvělých výsledků, pochopit studované 
téma včetně mezioborových souvislosti, a připravit se na studium na univerzitě 
doma či v zahraničí.

• Vhodné pro individuální studijní plány a jako podpora motivovaných studentů, i 
pro domácí vzdělávání

• 100+ online kurzů v angličtině – přírodovědné, humanitní
• Od 12  let po maturitu
• Pilotní „School Program“ – kombinace online výuky a výuky ve škole
• Příprava na složení mezinárodních AP zkoušek – uznávaných v přijímacím řízení 

po celém světě
• Katalog kurzů na www.ctm-academy.cz/online
• Registrace od května 2018
• Stipendia MŠMT – snížení kurzovného – 5.000 Kč pro 200 studentů (13 – 19 let)



Advanced Placement Program

• AP program představujeme studentům, školám, rodičům, univerzitám, MŠMT 
Introducing 

• Spolupráce se školními koordinátory

• Monitoring práce studentů v průběhu celého školního roku

• Organizace mezinárodních AP zkoušek ve spolupráci s „AP školami“ (testovací 
centra pro AP zkoušky) 

• Záměr: uznávání AP zkoušek u školních maturit a přijímacích zkoušek na VŠ

• Příprava programu AP Capstone – obdoba mezinárodního diplomu – ve 
spolupráci se školami



CTMv číslech

>1,200
online 

studentů

4.26
Průměrná 

známka v AP
zkouškách

95%
úspěšnost 

ukončení online 
kurzů

IMPORTANT

IMPORTANT

IMPORTANT
1,800 

Účastníků v 
Objevitelských 

sobotách

60
škol v online 

programu

>80
instruktorů

>100
studentů na

prestižních světových 
univerzitách 



Co říkají studenti

It was a pleasure to work with my math instructor / 
Martin C.

„I  would like to thank you, for the opportunity to study with 
your program, and my teacher. I t was a real pleasure to 
work with you, and I  improved in my math skills. Also I  
learnt what it was like to work in a time stress and under 
pressure which was a good experience too.“

Outstanding mentor and teacher / Kristina M.

„I  was just able to get the results from my AP Exam 
and I  got a 5! You were an outstanding mentor and 
teacher.“

I study at Cambridge also thanks to CTM / Jiří L



Spolupracujeme



CTM Online systém kurzů

AP zkouška

AP Calculus/ Physics/Biology/ 
Psychology/ 

Chemistry/Macroeconomics/Comput
er Science/English Literature/ 

Environmental Science/ Statistics/ 
Human Geography …

Algebra/ Anatomy/ Astronomy/Calculus/ 
International Relations/ Honors Biology/ Honors
Chemistry/Ocena Biology / Veterinary Science/ 

Film Studies/ World Cultures, History, 
Geography/Creative Writing/ Writing Nonfiction …

Physical Science/ Comprehensive Science/ Pre-Algebra/ 
Geometry/ Digital Information technology …

The World Around Us/ Maths for 6th and 7th graders/ 
Comprehensive Science/ Intorduction to Scratch/ Literature and 

History/ Basics of English Writing ..



Začínáme: The World Around Us
Struktura kurzu

• Science

• Biology

• Mathematics

• IT

https://www.ctm-academy.cz/online/filtr-tridy-29/filtr-termin-/filtr-partner-



The World Around Us - detail



Nástroje pro učitele



Děkuji za pozornost.

Jeanne.bockova@ctm-academy.org
www.ctm-academy.cz


