
  
 

Převzato a upraveno ze ŠVP Letohradského soukromého gymnázia o. p. s. 
 
 
Komentář: 
 
Z textu jsou patrné podmínky a příležitosti, které je škola schopna žákům mimořádně 
nadaným poskytnout. Důraz je kladen na individuální přístup k žákům a vytváření 
příležitostí pro naplnění jejich diferencovaných potřeb. 
 
Zajímavým prvkem je vytváření příležitostí pro studium vrcholových sportovců 
a národních reprezentantů v různých sportovních odvětvích. U těchto žáků škola věnuje 
pozornost vytváření vlastního managementu času, čímž je vede k převzetí odpovědnosti 
za vlastní vzdělávání a jeho výsledky. Velmi zajímavá je možnost účastnit se výuky podle 
svých individuálních možností zavedením výuky napříč ročníky. 
 
Vzhledem k tomu, že jde o soukromou školu, je zajímavá i nabídka finančních úlev pro 
úspěšné žáky. 
 
 

3.7. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

Již ve vymezení cílů ŠVP byla deklarována snaha o působení na všechny složky 
intelektu osobnosti. Žáci k nám přichází ve věku, kdy i poměrně krátkodobé, ale cílené 
působení na jejich rozvíjející se osobnost přináší rychlé výsledky. Jinak řečeno, „vyplavou“ 
napovrch jejich specifické schopnosti, dispozice, nadání. Ty jsou pak dále rozvíjeny 
především vytvářením příležitostí pro jejich uplatnění.  

Na našem gymnáziu studují i vrcholoví sportovci a národní reprezentanti v mnoha 
sportovních odvětvích. Důležitou součástí práce s těmito žáky je dobře vypracovaný a 
fungující management času. Jejich přístup ke studiu je příkladem pro ostatní žáky 
v nakládání a organizování vlastního času a času věnovaného studiu. 

Žáci, kteří v průběhu studia dosahují mimořádných studijních výsledků, jsou důsledně 
zapojováni do účasti na předmětových olympiádách, soutěžích a odborných seminářích pro 
žáky. Vzhledem k cílenému zaměření ŠVP na etické a prosociální hodnoty a komunikační 
dovednosti je dbáno na zapojení mimořádně nadaných žáků do spolupráce v různých formách 
předávání vědomostí spolužákům ve škole i mimo ni.  

Ve vyšších ročnících mají nadaní žáci možnost účastnit se výuky v odborných 
seminářích, které jsou jinak určeny pro septimu či oktávu. Při výuce některých předmětů 
preferujeme výukové skupiny „napříč ročníky“. 

V případě zájmu ze strany žáků jsou jim poskytovány soukromé konzultace. 
Jazykové nadání mohou na škole žáci rozvíjet v diferencovaných skupinách dle úrovně 
znalostí a v dalších nepovinných předmětech (např. ruský jazyk, španělský jazyk, latina). 

Pro obzvláště nadané existuje možnost vypracování individuálního vzdělávacího 
plánu. 

Studijně úspěšní žáci mají i výhody ekonomické. Vzhledem k soukromému charakteru 
školy je jim poskytováno prospěchové stipendium. V konečném důsledku tak mohou tito žáci 
u nás studovat zcela zdarma.   
 


