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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Všeobecné	  a	  sportovní	  gymnázium	  s	  akcentem	  na	  rozvoj	  potenciálu	  kognitivně	  
nadaných,	  motivovaných	  a	  sportovně	  talentovaných	  žáků.	  Škola	  má	  zhruba	  560	  
žáků,	  vzdělávají	  se	  v	  ní	  žáci	  čtyřletého	  všeobecného,	  čtyřletého	  sportovního	  a	  
osmiletého	  všeobecného	  zaměření.	  Každoročně	  dosahují	  studenti	  gymnázia	  
významných	  úspěchů	  ve	  vědomostních	  a	  sportovních	  soutěžích	  na	  regionální	  i	  
republikové	  úrovni	  (v	  r.	  2012	  např.	  republikové	  finále	  SOČ,	  ústřední	  kolo	  
Olympiády	  v	  ČJ,	  celorepublikové	  finále	  ICT	  soutěže	  Microsoft	  Office	  arena	  2012	  
apod.).	  

Škola	  nabízí	  svým	  žákům	  další	  rozvoj	  potenciálu	  širokou	  nabídkou	  
volnočasových	  aktivit.	  Tzv.	  Klub	  motivovaných	  žáků	  v	  sobě	  zahrnuje	  celkem	  
devět	  návazných	  pravidelných	  každotýdenních	  aktivit:	  Divadelní	  kroužek,	  
kroužek	  chemie,	  biologie,	  přírodopisu,	  florbalu,	  příprava	  na	  zkoušku	  First	  
Certificate,	  pěvecký	  sbor,	  ve	  spolupráci	  s	  Jihočeskou	  univerzitou	  Klub	  zábavné	  
matematiky,	  Klub	  deskových	  her.	  

Tyto	  jednotlivé	  kluby	  (kroužky)	  jsou	  vedeny	  vyučujícími	  gymnázia.	  Kromě	  výše	  
uvedených	  pravidelných	  zájmových	  útvarů	  ve	  škole	  působí	  Klub	  investigativní	  
žurnalistiky	  a	  nově	  Lego	  NXT	  klub	  (nepravidelně).	  

33	  let	  organizuje	  gymnázium	  pravidelnou	  každoroční	  školní	  recitační	  soutěž,	  
žáci	  jsou	  zapojeni	  do	  celé	  řady	  projektů	  (Connecting	  Classrooms,	  Otevřená	  věda,	  
Projekt	  ve	  spolupráci	  s	  Židovským	  muzeem	  v	  Praze	  „Naši	  nebo	  cizí“,	  projekt	  
ve	  spolupráci	  s	  Ministerstvem	  zahraničních	  věcí	  ČR	  a	  polskou	  partnerskou	  
školou:	  Nalézání	  zmizelých	  osudů,	  Běh	  Olympijského	  dne,	  výměnný	  studentský	  
program	  EUROREGIO	  „Gastschuljahr“,	  Projekt	  UNESCO	  „Timeproject“,	  Program	  
InGenius	  (aktuálně	  studentský	  tým	  vítězem	  celoevropské	  soutěže,	  více	  
na	  http://www.gymceon.cz)	  apod.	  

Poslední	  testování	  IQ	  Mensou	  ČR	  proběhlo	  26.	  listopadu	  2012.	  Žáci	  gymnázia	  se	  
zúčastnili	  Logické	  olympiády	  2012,	  někteří	  z	  nich	  se	  dostali	  do	  krajského	  kola,	  
jeden	  žák	  postoupil	  i	  do	  finále	  soutěže.	  

Klub	  motivovaných	  žáků	  

Gymnázium	  podalo	  v	  tomto	  aktuálním	  období	  grantových	  výzev	  Jihočeského	  
kraje	  zpracovanou	  grantovou	  žádost	  na	  projekt	  v	  rámci	  programu	  Jihočeské	  
krajské	  programy	  pro	  podporu	  práce	  s	  dětmi	  a	  mládeží,	  podprogram	  Podpora	  



pravidelné	  zájmové	  činnosti	  a	  zájmového	  vzdělávání.	  Projekt	  nese	  název	  Kluby	  
motivovaných	  žáků.	  Jedná	  se	  o	  rozšíření	  konceptu	  školy	  zaměřeného	  na	  podporu	  
rozvoje	  potenciálu	  motivovaných,	  nadaných	  a	  talentovaných	  žáků.	  

Klub	  motivovaných	  žáků	  (KMŽ)	  bude	  zastřešovat	  celkem	  11	  pravidelných	  
zájmových	  útvarů,	  které	  vytvoří	  širokospektrální	  nabídku	  volnočasových	  aktivit	  
pro	  žáky	  gymnázia.	  Tento	  KMŽ	  budou	  tvořit	  a	  (i	  materiálně)	  rozšiřovat	  stávající	  
a	  již	  existující	  sekce:	  biologická,	  chemická,	  přírodopisná,	  dramatický	  kroužek,	  
klub	  investigativní	  žurnalistiky,	  kroužek	  florbalu,	  kluby	  anglického	  a	  německého	  
jazyka,	  klub	  zábavné	  matematiky,	  pěvecký	  sbor	  a	  klub	  deskových	  her.	  
V	  neposlední	  řadě	  bude	  tento	  otevřený	  klub	  platformou	  pro	  setkávání	  žáků	  
napříč	  ročníky,	  které	  budou	  spojovat	  podobné	  zájmy	  a	  bude	  tak	  výraznou	  měrou	  
přispívat	  k	  profilaci	  svého	  budoucího	  oborového	  zaměření	  a	  naopak	  eliminovat	  
možné	  projevy	  rizikového	  chování	  u	  žáků,	  kteří	  jsou	  v	  této	  věkové	  kategorii	  
středoškoláků	  nejvíce	  ohroženi.	  Důležitou	  ambicí	  KMŽ	  bude	  vytvořit	  i	  jakousi	  
pomocnou	  síť	  pro	  ty	  žáky,	  kteří	  doposud	  nedosahují	  odpovídajících	  studijních	  
úspěchů.	  

Praktická	  realizace:	  

Každotýdenní	  Klub	  motivovaných	  žáků	  bude	  v	  odpoledních	  hodinách	  otevřen	  
žákům	  pro	  další	  rozvoj	  svých	  zájmů,	  nadání,	  talentu	  a	  motivace.	  Do	  blízké	  
budoucnosti	  se	  nabízí	  i	  jeho	  otevření	  např.	  pro	  žáky	  –	  zájemce	  dalších	  ZŠ	  
v	  Českých	  Budějovicích	  a	  okolí.	  V	  průběhu	  projektu	  budou	  prezentovány	  na	  dvou	  
akademiích	  pro	  rodiče	  a	  přátele	  školy	  práce	  žáků	  v	  jednotlivých	  sekcích	  klubu.	  
Tyto	  akademie	  společně	  s	  evaluačními	  dotazníky	  budou	  tvořit	  hlavní	  zpětnou	  
vazbu	  pro	  lektory	  –	  vyučující	  jednotlivých	  sekcí	  Klubu	  motivovaných	  žáků.	  Tímto	  
nástrojem	  budou	  žáci	  aktivně	  spoluutvářet	  náplň	  jednotlivých	  sekcí	  klubu	  a	  
budou	  jej	  moci	  dále	  ovlivňovat	  a	  přizpůsobovat	  svým	  zájmům	  a	  potřebám.	  
Projekt	  bude	  přínosný	  i	  pro	  vyučující,	  kteří	  budou	  pracovat	  s	  motivovanými	  žáky	  
a	  tím	  tak	  rozvíjet	  i	  své	  profesní	  kompetence	  a	  dovednosti	  se	  segmentem	  
nadaných	  a	  motivovaných	  žáků.	  

	  

Mgr.	  Antonín	  Sekyrka	  
ředitel	  školy	  

V	  Českých	  Budějovicích,	  dne	  30.	  ledna	  2013	  


