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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.	  	  

Volnočasové	  aktivity,	  práce	  s	  nadanými	  žáky	  

Významnou	  složkou	  výchovy	  a	  vzdělávání	  na	  našem	  gymnáziu	  tvoří	  pravidelné	  
kroužky,	  kluby	  a	  další	  příležitostné	  volnočasové	  aktivity:	  kroužek	  chemie,	  
biologie,	  přírodopisu,	  divadelní	  kroužek,	  Klub	  deskových	  her,	  příprava	  na	  
zkoušku	  First	  Certificate),	  Lego	  NXT	  klub	  (nepravidelně	  –	  příprava	  na	  
celorepublikovou	  soutěž	  First	  Lego	  League)	  či	  pěvecký	  sbor.	  	  

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“,	  Běh	  
Olympijského	  dne,	  Program	  InGenius	  apod.)	  a	  účastní	  se	  pravidelně	  Logické	  
olympiády.	  

Ve	  škole	  lze	  studovat	  angličtinu,	  francouzštinu	  a	  němčinu.	  Pro	  podporu	  výuky	  
cizích	  jazyků	  škola	  udržuje	  velmi	  dobré	  kontakty	  s	  partnerskými	  školami	  v	  SRN	  
(ASG	  Passau	  a	  Maristengymnasium	  Fürstenzell).	  V	  mezinárodních	  projektech	  
škola	  pracovala	  dále	  s	  polskou	  ZSE	  Gorlice,	  při	  výměnném	  programu	  žáků	  
s	  francouzskou	  školou	  Lycée	  la	  Pléiade,	  in	  Pont	  -‐	  de	  -‐	  Chéruy	  a	  německou	  
Sigmund	  –	  Wann	  -‐	  Realschule	  Wunsiedel	  a	  na	  projektu	  e	  -‐	  Twinning	  (sportovní	  
gymnázium)	  s	  polskou	  Technikum	  Architektoniczno	  Budovlanie	  Warszawa.	  Pro	  
zájemce	  z	  řad	  žáků	  organizuje	  škola	  studijní	  a	  poznávací	  pobyty	  ve	  Velké	  
Británii,	  umožňuje	  a	  podporuje	  studijní	  pobyty	  svých	  žáků	  v	  zahraničí	  (USA,	  SRN,	  
Velká	  Británie,	  Rakousko).	  



Spolupráce	  s	  Mensou	  ČR	  

Začátek	  roku	  2014	  jsme	  zahájili	  Dnem	  otevřených	  dveří,	  kde	  skupina	  Mensa	  z	  
Českých	  Budějovic	  představila	  svou	  činnost	  a	  naší	  (i	  budoucí)	  spolupráci.	  
V	  následujících	  měsících	  se	  provedlo	  v	  našich	  prostorech	  základní	  testování	  IQ.	  
V	  říjnu	  jsme	  pomyslně	  vycestovali	  i	  s	  Gabrielou	  Hotavcovou,	  neobyčejnou	  ženou	  
ve	  službách	  Armády	  ČR,	  do	  Afghánistánu.	  Tato	  přednáška	  byla	  doplněna	  
zajímavými	  fotografiemi	  Daniela	  Hlaváče,	  zájemci	  si	  zde	  mohli	  vyzkoušet	  vodní	  
dýmku	  či	  burku,	  projít	  se	  po	  pravém	  perském	  koberci	  nebo	  se	  převléci	  do	  
vojenské	  uniformy.	  	  Na	  nejbližší	  dny	  plánujeme	  další	  přednášky-‐	  Lékaři	  bez	  
hranic	  a	  Tanzánie.	  Nejen	  přednášky	  charakterizují	  naší	  spolupráci.	  Již	  druhým	  
rokem	  se	  scházíme	  každou	  třetí	  středu	  v	  měsíci	  na	  našem	  gymnáziu,	  kde	  probíhá	  
„Odpoledne	  plné	  her“.	  Přijít	  může	  kdokoli,	  tato	  akce	  není	  určena	  pouze	  pro	  členy	  
Mensy.	  Na	  místě	  je	  vždy	  připravena	  jedna	  hlavní	  hra	  (zpravidla	  nějaká	  
rozsáhlejší	  strategická	  hra)	  a	  k	  tomu	  i	  několik	  dalších	  her.	  	  

Noc	  mladých	  vědců	  a	  umělců	  

V	  březnu	  tohoto	  roku	  připravilo	  naše	  gymnázium	  Noc	  mladých	  vědců.	  Program	  
plný	  zajímavých	  vědeckých	  pokusů,	  přednášek,	  workshopů	  a	  celé	  řady	  
uměleckých	  vystoupení	  našich	  studentů	  se	  uskutečnil	  v	  magické	  kulise	  noční	  
školy.	  

Touto	  formou	  jsme	  rovněž	  představili	  nové	  laboratoře	  biologie,	  chemie	  a	  fyziky	  
za	  zhruba	  6,7	  mil.	  Kč,	  které	  jsme	  díky	  grantovému	  programu	  ROP	  NUTS	  II	  
Jihozápad	  mohli	  pro	  studenty	  našeho	  gymnázia	  vybudovat.	  Inspirovali	  jsme	  se	  v	  
zahraničí,	  úplně	  první	  Noc	  vědy	  (tehdy	  tzv.	  Wissenschaftssommers	  2000)	  se	  
uskutečnila	  v	  Německu.	  Tenkrát	  toto	  „Léto	  s	  vědou“	  v	  Bonnu	  navštívilo	  62	  tisíc	  
lidí.	  Inspirativní	  myšlenka	  se	  rychle	  rozšířila	  do	  USA	  a	  po	  celé	  západní	  Evropě.	  

Mgr.	  Vladislava	  Štoudková	  
učitelka	  NJ	  a	  ČJ	  

V	  Českých	  Budějovicích,	  dne	  7.	  dubna	  2015	  


