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Na Biskupském gymnáziu se sys-
tematicky věnují nadaným dětem. 
Neustále se v práci s nadanými zdo-
konalují a nabízejí jim řadu aktivit 
pro rozvoj jejich talentu. V tomto 
školním roce bylo Bigy Centrem pro 
talentovanou mládež (CTM) vybrá-
no mezi tři školy v České republice 
pro realizaci nového vzdělávacího 
programu, který je určen již pro žá-
ky sekundy a tercie. School Program 
zahrnuje kombinované studium – 
žáci absolvují on-line kurz Centra 
pro talentovanou mládež  za podpo-
ry lektora CTM v anglickém jazyce. 
Vyučující jednotlivých oborů z Bigy 
následně v nadstandardních hodi-
nách, vedených v českém jazyce, 
poskytují žákům doplnění probrané 
látky. Děti tak na jedné straně získají 
anglickou odbornou slovní zásobu v 
takových oborech, jako je matemati-

ka, chemie, fyzika, biologie a ICT, na 
straně druhé si nově získané znalosti 
ověří při praktických činnostech v 
laboratořích a počítačové učebně. Po 
půl roce realizace programu dosahu-
je v kurzech 8 žáků Bigy nejvyššího 
možného hodnocení A.

Podpořit novou aktivitu Biskup-
ského gymnázia přijela paní Jean-
ne Bočková, ředitelka Centra pro 
talentovanou mládež, a pan Martin 
Herman, prezident AFCSLS, nada-
ce českých a slovenských krajanů v 
USA, která podporuje nadané stu-
denty v ČR. Setkali se nejenom s 
žáky Bigy, ale i s jejich rodiči, aby 
je seznámili s dalšími možnostmi 
rozvoje talentu jejich dětí. Setkání 
se zúčastnili i studenti vyšších roč-
níků, kteří mají zkušenosti s další-
mi on-line kurzy. Skupina studen-

Zaměřeno na nadané

tů vyššího gymnázia v letošním 
školním roce studuje on-line kur-
zy matematiky a anglického jazy-
ka. Dva z nich dokonce absolvují 
přípravné kurzy ke složení meziná-
rodní oborové zkoušky – AP Psy-

chology a AP Biology. I letos budou 
někteří bojovat o účast na třítýden-
ním pobytu na prestižních americ-
kých univerzitách v rámci tzv. CTY 
Summer programu, který CTM stu-
dentům také nabízí.
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