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Na žďárském Biskupském gymná-
ziu se dlouhodobě a systematicky věnují 
mimo jiné i vzdělávání žáků nadaných. 
Ti totiž vyžadují specifi cké vzdělávací 
přístupy, jejichž plánování a začleňová-
ní do výuky je náročné a často přesahuje 
rámec běžných povinností učitele.  

Mimořádné nadání se může pro-
jevovat mimořádnými výkony ve 
více oblastech vzdělávání, ale také 
jako zvýšený zájem, tvořivost nebo 
prokazování nadprůměrných zna-
lostí nebo dovedností pouze v urči-
té odborné oblasti.  Učitelé na Bigy 
si uvědomují, jak důležité je umět 
nadání žáka rozpoznat, podchytit a 
soustavně rozvíjet. 

Talentovaný žák má na Biskup-
ském gymnáziu opravdu z čeho vybí-
rat. Škola nabízí celou řadu aktivit, ve 
kterých mohou žáci rozvinout svůj 
zájem a nadstandardně se věnovat 
oboru, který je opravdu zajímá. Dlou-
hodobě Bigy spolupracuje s Centrem 
pro talentovanou mládež, v říjnu se 
stalo jeho partnerskou školou. Patří 
tak mezi 13 partnerských škol CTM 
v ČR a SR.  

V letošním školním roce studuje v 
on-line programech (vedených v ang-
ličtině) tohoto centra 13 studentů 
Bigy. Získávají nové poznatky v řadě 
oborů. Někteří z nich se v těchto kur-
zech připravují ke složení mezinárod-
ních oborových zkoušek uznávaných 
univerzitami celého světa při přijíma-
cím řízení a při dalším studiu. Záro-
veň Bigy patří mezi tři školy v ČR, ve 
kterých probíhá i CTM School Pro-
gram, který spočívá v tom, že žáci ter-

cie studující v kurzu Maths Online 
for 6th to 8th Graders mají podpůr-
nou hodinu ke kurzu přímo ve škole. 
Významného úspěchu dosáhla Zuza-
na Rudelová, studentka sexty. Získa-
la stipendium CTM a strávila neza-
pomenutelné tři letní týdny na CTY 
Princeton v New Jersey v USA. 

Vynikajících výsledků dosahují žáci 
Bigy i ve studentské odborné činnos-
ti. Jejich stáže na akademických pra-
covištích ústí ve skvělé vědecké práce.  
Ovládli okresní kola SOČ v matema-
tice, fyzice, chemii, potravinářství a 
zemědělství. Práce z posledních dvou 
oborů zvítězily i v kolech krajských a 
na republikové úrovni skončily těsně 
pod stupni vítězů.

Na Biskupském gymnáziu studuje 
celá řada vítězů okresních a krajských 
kol olympiád z jednotlivých předmě-
tů. Žáci se také účastní vědeckých 
konferencí Akademie věd. Svoje orga-
nizační schopnosti prokazují i tím, že 
dokáží takové vědecké konference i 
sami organizovat přímo na půdě ško-
ly. Přijďte se o tom přesvědčit 9. úno-
ra 2019 na jejich motivační konfe-
renci Meeting  2019 a poslechnout si 
inspirativní životní příběhy známých 
českých osobností.

Podpora nadání je cestou k úspěchu
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Každý měsíc dostali studenti jedi-
nečnou šanci zapojit se do nad-
standardních aktivit pod vedením 
externích profesionálů. Cukráři se 
seznamovali s vybranými druhy 
moderních moučníků. Pod vedením 
mistra cukráře Martina Beránka si 
vyzkoušeli specifi cké využití netra-
dičních surovin,např. lanýžového 
oleje. Studenti kuchařského oboru 
absolvovali seminář Ryby a mořské 
plody, během něhož se naučili při-
pravit ústřice, krevety, humra a dal-
ší exkluzivní produkty. Workshop 
vedl vynikající odborník, šé� u-
chař J. Jičínský. Číšníci a servírky se 
aktivně účastnili prestižních cate-
ringových akcí. Na nich si vyzkou-
šeli práci s nejvybranějšími druhy 
kávy a s luxusními drinky. K velmi 
vydařeným patří např. raut na Mezi-
národním strojírenském veletrhu v 
Brně nebo slavnostní koktejl u pří-
ležitosti 100. výročí založení ČSR na 
Pražském arcibiskupství. 

Studenti ze všech oborů se aktiv-
ně zapojili do přípravy a realizace 
tradičního Festivalu vzdělávání v 
Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. 
Nejednoho návštěvníka inspiroval 
jedinečný zážitek ze zhlédnutí jejich 
výrobků a z chutné degustace k pro-
hlídce budovy školy. Zde mohli zažít 
osobitou a přátelskou atmosféru a 
kromě dalších zajímavých informací 
se dozvěděli i o tom, že jsme v říjnu 
otevřeli středisko volného času, kam 

Horký podzim ve znamení 
inspirace a motivace

mohou studenti přijít hned po vyu-
čování a zapojit se např. do čtenář-
ského klubu nebo si mohou zacvi-
čit. Ukázali jsme jim novou budovu 
cvičného bezbariérového gastrono-
mického pracoviště vybaveného nej-
modernějšími technologiemi, jehož 
kolaudace se kvapem blíží. 

Díky všem nadstavbovým aktivi-
tám si naši školu vybrala Česká škol-
ní inspekce jako tzv. příklad inspi-
rativní praxe, což znamená, že jsme 
vzorem pro ostatní školy.
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BOJÍTE SE VEJŠKY?
S NÁMI SE BÁT NEMUSÍTE!

Vyberte si techniku, 
ekonomiku, cestovní  
ruch, zdravotnictví 
nebo sociální práci.

Zahraniční stáže, 
individuální přístup  
i lepší uplatnění díky 
dlouhodobé praxi  
během studia. 
To je VŠPJ.

Přihlášky ke studiu přijímáme  
právě teď na www.vspj.cz

Přijďte na Den otevřených dveří  
30. ledna 2019

Soukromá střední škola
pedagogiky a sociálních 
služeb, s.r.o.
Obrataň 148, 394 12 Obrataň

Dálkové studium v oborech:
4 leté dálkové studium:

�
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2 leté nástavbové studium:

�

2 leté zkrácené studium:

�

702 076 909

724 268 963

Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:


