Úspěchy našich žáků
Garanti školního programu „Práce s nadanými žáky“ ve spolupráci se třídními učiteli a ostatními
výchovnými pracovníky se soustřeďují především na plnění hlavního cíle – vyhledávání nových
talentovaných žáků a motivování stávajících k dosahování příznivých výsledků a tím šíření dobrého
jména školy. Žákům byla pružně umožňována účast na soutěžích, závodech, trénincích i
soustředěních, tím byly vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich schopností. Rodiče měli možnost získat
informace o práci s nadanými žáky na třídních schůzkách.
Pro nadané žáky je zpracován program na podporu jejich rozvoje.
1) velmi nadaným žákům bude umožněno žádat o individuální konzultace s vyučujícím
2) těmto žákům bude nabídnuta možnost zpracování seminárních prací pod vedením vyučujících
jednotlivých předmětů
3) velmi nadaní žáci se mohou zúčastnit dalších odborných aktivit (speciální semináře a školení,
firemní dny, exkurze, výstavy atd.)
4) pro tyto žáky připravovat odborné zahraniční stáže
5) těmto nadaným žákům bude dána možnost podílet se na přípravě školních projektů
(organizační pomoc, překlady z cizích jazyků atd.)
6) velmi nadaní žáci se mohou individuálně a intenzivně připravovat pod vedením pedagogů na
různé odborné soutěže
7) skupiny nadaných žáků naší školy budou mít možnost setkání se skupinami jiných škol
(spolupráce, výměna zkušeností atd.)
8) za odborný růst velmi nadaných žáků zodpovídají předsedové metodických komisí
9) vybraní žáci jsou každoročně individuálně připravováni pod vedení pedagogů na různé soutěže:
a) vědomostní soutěže:
matematická soutěž, Olympiáda v anglickém jazyce, Fyzikální soutěž
b) škola se snaží motivovat žáky ke smysluplnému trávení volného času sportovními
soutěžemi, do kterých se žáci každoročně aktivně zapojují:
plavání, házená, středoškolská futsalová liga, stolní tenis, fotbal, Corny
středoškolský pohár v lehké atletice, volejbal, florbal, stolní fotbal
c) soutěže v oblasti odborných znalostí a dovedností:
soutěže Učeň instalatér, soutěž Machři roku 2010, Vědomostní olympiády
Cechu topenářů a instalatérů ČR, Mezinárodní soutěž odborných dovedností
oboru instalatér, mezinárodní soutěže Zlatý pohár Linde, celostátní Soutěže
odborných znalostí a dovedností žáků oboru MIEZB, celostátní Soutěž učňů
stavebních oborů, celostátní soutěže Karosář, celostátní soutěži Zlatý pilník,
Vědomostní soutěže v oboru automechanik, odborná soutěž SUSO stavebních,
truhlářských oborů, soutěže Obkladačská naděje, soutěže SŠ Tesař, Vědomostní
olympiády v oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
budov, Automechanik Junior, celostátního kola Autoopravář JUNIOR,
celostátní instalatérská soutěže MĚĎ
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