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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Hello,	  tady	  se	  pořád	  něco	  děje!	  

Víte,	  co	  čeká	  studenty	  našeho	  gymnázia?	  
• Cílem	  studijního	  programu	  našeho	  gymnázia	  je	  vytvářet	  prostřednictvím	  

volitelných	  předmětů	  rozvoj	  individuálních	  zájmů	  studentů	  a	  důkladně	  je	  
připravit	  na	  vysokou	  školu.	  

• Kromě	  anglického	  jazyka	  nabízíme	  studentům	  španělštinu,	  němčinu,	  
francouzštinu	  a	  ruštinu.	  	  

• Studenty	  připravujeme	  na	  složení	  mezinárodních	  jazykových	  zkoušek	  –	  
Cambridge	  exams,	  certifikáty	  Deutsch,	  DELE.	  	  

• Se	  studenty	  jezdíme	  na	  poznávací	  pobyty	  a	  exkurze	  nejen	  do	  Španělska	  a	  
Anglie.	  	  

• Předměty	  s	  přírodovědným	  zaměřením	  –	  biologie,	  chemie	  a	  fyzika	  se	  učí	  ve	  
všech	  ročnících.	  	  

• V	  odpoledních	  hodinách	  je	  pro	  studenty	  připravena	  řada	  mimoškolních	  aktivit,	  
které	  vycházejí	  ze	  zájmů	  studentů.	  

• Naši	  studenti	  mají	  možnost	  získat	  prospěchové	  stipendium.	  
• Volnočasové	  aktivity	  –	  kybernetika,	  čínština,	  latina,	  3D	  tiskárna	  a	  jiné.	  

Víte,	  co	  čeká	  žáky	  na	  1.	  stupni	  základní	  školy?	  
• Do	  světa	  čtení	  vstoupí	  rychle	  a	  poutavým	  způsobem	  =	  genetická	  metoda	  čtení.	  
• Psaní	  bude	  pro	  děti	  radost	  a	  ne	  trápení	  =	  písmo	  Comenia	  Script.	  
• I	  matematika	  může	  být	  zábavná	  =	  matematika	  podle	  profesora	  Hejného.	  
• Anglicky	  hravě,	  lehce	  a	  s	  dobrou	  výslovností	  =	  metoda	  Jolly	  Phonics.	  
• Pro	  všechny	  děti	  individuální	  přístup,	  to	  není	  fráze,	  to	  je	  fakt	  =	  max.	  16	  dětí	  ve	  

třídě!	  
• Základní	  škola	  je	  moderní	  školou	  s	  výukou	  předmětů	  v	  českém	  a	  anglickém	  

jazyce	  již	  od	  první	  třídy.	  	  
• Učitelský	  sbor	  je	  složen	  nejen	  z	  českých	  učitelů	  s	  perfektní	  znalostí	  anglického	  

jazyka,	  ale	  rovněž	  z	  kvalitních	  učitelů	  z	  anglicky	  mluvících	  zemí.	  	  
• Oproti	  svým	  spolužákům	  z	  prvního	  stupně	  běžných	  základních	  škol	  mají	  naši	  

žáci	  už	  osvojenu	  a	  zažitu	  běžnou	  komunikaci	  v	  angličtině.	  
• Angličtina	  je	  pro	  ně	  daleko	  více	  než	  jen	  školním	  předmětem,	  neboť	  jsou	  zvyklí	  

používat	  angličtinu	  jako	  nástroj	  pro	  další	  učení	  i	  nástroj	  běžného	  styku,	  jsou	  
zvyklí	  komunikovat	  s	  rodilými	  mluvčími.	  	  

• Naši	  žáci	  si	  na	  vlastní	  kůži	  zkouší,	  že	  při	  užívání	  cizího	  jazyka	  není	  problémem	  
udělat	  nějakou	  dílčí	  chybu,	  ale	  že	  mnohem	  větší	  chybou	  by	  bylo	  bát	  se	  jazyk	  
používat.	  	  

• Žáky	  hodnotíme	  nejen	  známkou,	  ale	  i	  slovním	  hodnocením	  
• Žáky	  připravujeme	  na	  Cambridgeské	  zkoušky	  z	  anglického	  jazyka.	  	  



	  

• Science	  je	  volitelný	  předmět,	  který	  jsme	  zařadili	  do	  5.	  ročníku.	  V	  tomto	  
předmětu	  je	  v	  angličtině	  vyučováno	  vybrané	  učivo	  z	  přírodovědy.	  Základní	  
znalosti	  ovšem	  žáci	  získávají	  souběžnou	  výukou	  předmětů	  v	  českém	  jazyce.	  

• Volnočasové	  aktivity	  –	  kybernetika,	  zábavná	  matematika,	  sportovní	  kroužky	  –	  
florbal,	  tanec,	  výtvarný	  kroužek,	  dramatický	  kroužek,	  keramika	  a	  jiné.	  

Víte,	  co	  čeká	  žáky	  na	  2.	  stupni	  základní	  školy?	  
• Naučí	  se	  více	  a	  lépe.	  Kombinace	  kvalitních	  pedagogů	  a	  malého	  počtu	  studentů	  

ve	  třídě	  (max.16)	  garantuje	  dostatek	  prostoru	  a	  pozornosti	  pro	  každého	  a	  je	  
předpoklad	  pro	  účinné	  vzdělávání.	  	  

• Bude	  se	  do	  školy	  těšit	  a	  bude	  „v	  pohodě“.	  Z	  našeho	  interního	  průzkumu	  mezi	  
rodiči	  vyplývá,	  že	  děti	  do	  školy	  chodí	  rády.	  To	  je	  pro	  nás	  velmi	  důležité,	  jelikož	  
výzkum	  i	  školní	  praxe	  ukazují,	  že	  výsledky	  žáků	  jsou	  lepší,	  jestliže	  se	  žáci	  cítí	  ve	  
škole	  v	  bezpečí	  a	  obklopeni	  prostředím,	  kde	  mají	  podporu.	  	  

• Dorozumí	  se	  plynule	  v	  anglickém	  jazyce.	  Pět	  hodin	  angličtiny	  týdně	  +	  
konverzace	  s	  rodilým	  mluvčím	  +	  používání	  angličtiny	  i	  v	  dalších	  předmětech	  =	  
zaručený	  pokrok.	  	  

• Naučí	  se	  rychle	  základy	  druhého	  jazyka	  –	  španělštiny.	  	  
• Science	  je	  volitelný	  předmět,	  který	  jsme	  zařadili	  do	  6.,	  7.	  a	  8.	  ročníku.	  V	  tomto	  

předmětu	  je	  v	  angličtině	  vyučováno	  vybrané	  učivo	  přírodovědných	  předmětů	  
(přírodověda,	  přírodopis,	  zeměpis,	  fyzika,	  chemie).	  Základní	  znalosti	  ovšem	  žáci	  
získávají	  souběžnou	  výukou	  předmětů	  v	  českém	  jazyce.	  

• Bude	  v	  dobré	  společnosti.	  Naši	  páťáci	  a	  sedmáci	  ve	  srovnávacích	  testech	  
KALIBRO	  opět	  skončili	  v	  první	  desetině	  škol.	  	  

• Volnočasové	  aktivity	  –	  kybernetika,	  mozkový	  jogging,	  sport	  a	  jiné.	  

Víte,	  co	  čeká	  děti	  v	  mateřské	  škole?	  
• Pro	  všechny	  děti	  od	  1	  roku	  bez	  ohledu	  na	  národnost	  a	  znalost	  angličtiny.	  
• Individuální	  přístup	  ke	  každému	  dítěti	  tak,	  aby	  se	  vyvíjelo	  vlastním	  tempem	  a	  

využívalo	  styl	  učení,	  který	  mu	  nejlépe	  vyhovuje.	  
• Nadšené	  paní	  učitelky,	  1	  učitelka	  na	  max.	  8	  dětí.	  
• Zapojení	  rodilých	  mluvčí	  z	  anglicky	  mluvících	  zemí.	  
• Ozdravné	  pobyty,	  sportovní	  kurzy	  a	  velká	  zahrada.	  
• Výuka	  podle	  mezinárodního	  programu	  Začít	  spolu.	  
• Logopedická	  péče.	  
• Klub	  nadaných	  dětí.	  
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