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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Na	  našem	  gymnáziu	  se	  v	  uplynulém	  školním	  roce	  2015/2016	  	  uskutečnilo	  
testování	  IQ	  ve	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR,	  které	  pořádáme	  pravidelně	  po	  dvou	  
letech.	  I	  tentokrát	  byl	  o	  testování	  velký	  zájem.	  Akci	  využili	  nejen	  naši	  žáci,	  ale	  i	  
široká	  veřejnost.	  

Naše	  škola	  nabízí	  možnost	  rozvoje	  nadaným	  žákům	  v	  následujících	  kroužcích:	  
deskové	  hry,	  mladý	  žurnalista,	  šachový	  kroužek,	  kroužek	  fyziky,	  kroužek	  
informatiky	  a	  kroužek	  anglického	  jazyka	  a	  již	  druhým	  rokem	  kroužek	  
pro	  zájemce	  o	  českou	  gramatiku.	  

Pravidelně	  připravujeme	  a	  realizujeme	  účast	  talentovaných	  žáků	  na	  řadě	  soutěží.	  
V	  Logické	  olympiádě	  pravidelně	  postupují	  naši	  žáci	  do	  krajského	  kola.	  Je	  škoda,	  
že	  se	  nám	  nedaří	  zapojit	  do	  této	  soutěže	  více	  žáků.	  Dále	  jsou	  to	  soutěže	  
organizované	  MŠMT,	  matematické	  a	  fyzikální	  soutěže	  (Klokan,	  Pythagoriáda,	  
Archimediáda,	  matematická	  mezinárodní	  soutěž	  Adama	  Riese,	  Jáma	  lvová,).	  
Každoročně	  se	  účastníme	  Dějepisné	  soutěže	  gymnázií	  v	  Chebu,	  Eurorebusu	  a	  
dalších	  soutěží.	  

Naši	  žáci	  se	  zapojují	  se	  svými	  pracemi	  do	  SOČ	  a	  pravidelně	  postupují	  do	  vyšších	  
kol	  soutěže.	  V	  oblasti	  jazyků	  připravujeme	  žáky	  na	  účast	  v	  soutěži	  Puškinův	  
památník,	  účastníme	  se	  soutěží	  Angličtinář	  a	  Němčinář	  roku	  a	  řady	  literárních	  
soutěží.	  

Provádíme	  diferenciaci	  jazykově	  nadaných	  žáků,	  kteří	  procházejí	  rozšířenou	  
výukou	  cizího	  jazyka.	  Pro	  zájemce	  pořádáme	  jazykové	  kurzy	  a	  zahraniční	  
výjezdy.	  Aktivně	  vyhledáváme	  zajímavé	  soutěže	  a	  podporujeme	  naše	  žáky	  
v	  účasti.	  

Na	  naší	  škole	  se	  žáci	  mohou	  přihlásit	  do	  Klubu	  mladého	  diváka,	  se	  kterým	  
vyjíždíme	  třikrát	  ročně	  do	  Prahy	  za	  zajímavými	  představeními.	  

V	  neposlední	  řadě	  v	  hodinách	  občanské	  výchovy	  jsou	  naši	  studenti	  zvyklí	  
zapojovat	  se	  do	  projektu	  Já	  občan,	  díky	  kterému	  se	  povedlo	  zrealizovat	  několik	  
zajímavých	  studentských	  nápadů	  –	  výzdoba	  šaten,	  hraní	  divadla	  v	  mateřské	  
školce,	  pomáhání	  seniorům	  apod.	  
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