Projekt podpory přírodovědných předmětů na Gymnáziu Židlochovice
Jiţ druhý školní rok probíhal na Gymnáziu Ţidlochovice „Projekt podpory přírodovědných
předmětů“. Byl zaštiťován, podporován a financován městem Ţidlochovice. Jeho cílem bylo zvýšit
zájem našich studentů o přírodovědné a technické obory: biologii, chemii, fyziku, matematiku,
zeměpis a informatiku a výpočetní techniku.
Gymnázium Ţidlochovice s finanční podporou města Ţidlochovice reflektovalo koncept projektu
„Excelence“ Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, který se snaţí motivovat mladé lidi
ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického zaměření.
Projekt sledoval rozvoj našich ţáků a bodovacím systémem oceňoval zapojování do předmětových
soutěţí zařazených do projektu Excelence MŠMT. Oceňovány byly také odborné práce ve formě
referátů ve stanovené kvalitě a rozsahu, ale i výrazné zlepšení prospěchu ve vybraných předmětech.
Nově se do hodnocení zahrnovaly všechny práce SOČ bez ohledu na obor. Organizaci projektu a
vzájemnou spolupráci s městem Ţidlochovice zajišťovaly Mgr. Dana Pauková a Mgr. Hana
Vybíralová (obě vyučující přírodovědných předmětů).
Kaţdý měsíc se sečetly získané body všech účastníků a oceněni byli ti ţáci, kteří překročili hranici
7 bodů. Na niţším stupni obdrţeli výherci poukázku na 1000,- Kč a na vyšším na 3000,- Kč. Tato
měsíční ocenění pak mohli získat i opakovaně. Na konci školního roku pak byli v kaţdé třídě
vyhodnoceni nejúspěšnější ţáci a absolutní vítězové, kteří dostali od města Ţidlochovice hlavní
cenu. Na niţším stupni to byl zahraniční jazykový pobyt v hodnotě 20 000,- Kč, na vyšším stupni to
byl pobyt v hodnotě 50 000,- Kč.
Závěrečné vyhlášení výsledků se uskutečnilo 18. června 2017 v reprezentačních prostorách
ţidlochovického zámku za přítomnosti pedagogů Gymnázia Ţidlochovice, rodinných příslušníků
a přátel oceněných ţáků. Ceny nejlepším ţákům předal starosta města Ţidlochovice
Celkové výsledky Projektu podpory přírodovědných předmětů“ na Gymnáziu Židlochovice
Vítězové v jednotlivých ročnících:
Prima
Lucie Minaříková
Sekunda
Petr Hodinský
Tercie
Michael Procházka
Kvarta
Patrik Šípek
Kvinta
Pavel Hodovský
Sexta
Jan Procházka II.
Septima
Michaela Šedová
Oktáva
Jan Kugler
Celkové výsledky:
Niţší gymnázium

-

Vyšší gymnázium

-

2. 8. 2017

17,00
34,90
70,15
79,50
45,95
81,00
94,55
20,00

1. Patrik Šípek (kvarta)
2. Martin Otýpka (kvarta)
3. Michael Procházka (tercie)
1. Michaela Šedová (septima)
2. Tereza Singerová (septima)
3. Jan Procházka II. (sexta)

79,50
75,60
70,15
94,55
82,65
81,00
Jiří Kubeš

