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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

1.	  Charakteristika	  školy	  

Všeobecné	  a	  sportovní	  gymnázium	  s	  akcentem	  na	  rozvoj	  potenciálu	  kognitivně	  
nadaných,	  motivovaných	  a	  sportovně	  talentovaných	  žáků.	  Škola	  má	  zhruba	  490	  
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.	  2013	  např.	  republikové	  finále	  SOČ	  (1.	  místo),	  
celorepublikové	  finále	  ICT	  soutěže	  Microsoft	  Office	  arena	  2013	  apod.)	  	  

2.	  Volnočasové	  aktivity,	  práce	  s	  nadanými	  žáky	  

Škola	  nabízí	  svým	  žákům	  další	  rozvoj	  potenciálu	  širokou	  nabídkou	  
volnočasových	  aktivit.	  Ve	  školním	  roce	  2013/2014	  nabízí	  celkem	  12	  návazných	  
pravidelných	  každotýdenních	  aktivit:	  Divadelní	  kroužek	  (2x),	  kroužek	  biologie,	  
přírodopisu,	  florbalu,	  příprava	  na	  zkoušku	  First	  Certificate,	  kroužek	  AJ	  (2x),	  
kroužek	  FJ,	  pěvecký	  sbor,	  Klub	  deskových	  her,	  fyzikální	  kroužek.	  

Tyto	  jednotlivé	  kluby	  (kroužky)	  jsou	  vedeny	  vyučujícími	  gymnázia.	  Kromě	  výše	  
uvedených	  pravidelných	  zájmových	  útvarů	  ve	  škole	  působí	  Lego	  NXT	  klub	  
(nepravidelně	  –	  příprava	  na	  celorepublikovou	  soutěž	  First	  Lego	  League).	  	  

Již	  34	  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	  
spol.	  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	  
apod.)	  a	  účastní	  se	  pravidelně	  Logické	  olympiády.	  	  	  	  

V	  červnu	  roku	  2013	  jsme	  se	  více	  zabývali	  kognitivním	  nadáním	  našich	  žáků.	  
Tohoto	  výzkumu	  se	  zúčastnili	  naši	  učitelé,	  kteří	  nominovali	  nadané	  žáky,	  rodiče	  
našich	  žáků,	  kteří	  vyplnili	  dotazník	  a	  nakonec	  i	  samotní	  žáci.	  Dotazníky	  nám	  po	  
vyhodnocení	  uvedly,	  zda	  se	  jedná/nejedná	  o	  jedince,	  kterému	  doporučujeme	  
navštívit	  poradenské	  zařízení	  za	  účelem	  prozkoumání	  eventuálního	  nadání.	  
Výsledky	  této	  „školní	  identifikace“	  jsme	  následně	  sdělili	  rodičům	  a	  ti	  se	  již	  sami	  
rozhodli,	  jak	  budou	  s	  tímto	  doporučením	  dále	  zacházet.	  Velice	  nás	  potěšilo,	  že	  
jsme	  již	  koncem	  školního	  roku	  obdrželi	  pozitivní	  zprávy.	  



3.	  Spolupráce	  s	  Mensou	  ČR	  

V	  roce	  2013	  jsme	  na	  našem	  gymnáziu	  společně	  zorganizovali	  přednášku	  o	  
Feuersteinově	  metodě.	  Začátek	  nového	  roku	  jsme	  zahájili	  Dnem	  otevřených	  
dveří,	  kde	  sklupina	  Mensa	  z	  Českých	  Budějovic	  představila	  svou	  činnost	  a	  naší	  (i	  
budoucí)	  spolupráci.	  Následovala	  přednáška	  o	  Indii	  a	  na	  měsíc	  březen	  máme	  již	  
naplánováno	  Herní	  odpoledne	  a	  Testování	  IQ	  s	  přednáškou	  o	  Mense	  ČR.	  	  	  	  

4.	  Budoucí	  speciální	  program	  či	  aktivity	  pro	  rozvoj	  nadání	  

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	  
Talentcentrum.	  Obnovení	  studentské	  astronomické	  observatoře.	  Jedná	  se	  o	  
rozšíření	  konceptu	  školy	  zaměřeného	  na	  podporu	  rozvoje	  potenciálu	  
motivovaných,	  nadaných	  a	  talentovaných	  žáků.	  	  

Toto	  Talentcentrum	  bude	  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	  Talentcentra	  bude	  vytvořit	  i	  jakousi	  
pomocnou	  síť	  pro	  ty	  žáky,	  kteří	  doposud	  nedosahují	  odpovídajících	  studijních	  
úspěchů.	  

	  

Mgr.	  Antonín	  Sekyrka	  
ředitel	  školy	  

V	  Českých	  Budějovicích,	  dne	  18.	  února	  2014	  


