
ČESKY

• Program CTY pro nadané studenty (uptoyou.cz/
ctyonline.html) ・ Lákají Vás větší a těžší překážky než ty, 

ke kterým se dostanete na gymnáziu? 

• Mensa (deti.mensa.cz) Mezinárodní organizace 
sdružující zvídavé a nadané děti i dospělé.

• Tipy pro středoškoláky (prostredoskolaky.cz)・Pro 

nápady na všemožné mimoškolní aktiity, včetně soutěží a 
letních škol.

• Umíme česky (umimecesky.cz)・Na webu čeká přes pět 

tisíc otázek z českého pravopisu. 

• Slepá anatomie (slepaanatomie.cz)・Pro kohokoli kdo 

by si chtěl procvičit základy medicíny.

• Opráski sčeskí historje (historje.tumblr.com)・Absurdní 

výklady českého a slovenského dějepisu.

• Demagog (demagog.cz) - Stránka, která kontroluje jak 
často si politici vymýšlejí v debatách.

• Talnet (talnet.cz/)・Online kuzy a exkurze zaměřené 

na přírodní vědy.

Kam zajít online?

Stipendia UWC (www.uwc.cz)・Program United World Colleges nabízí stipendia na školy po celém světě českým 

středoškolákům se zájmem o globální záležitosti a mezinárodní porozumění. 

Open Society Fund (www.osf.cz)・Kompletní roční stipendia pro středoškoláky na skvělých školách v Americe 

(program ASSIST) a Anglii (program HMC). Úžasný akademický i kulturní zážitek.

Informace a pomoc s přihláškou na vysoké školy v zahraničí:

OCAS - Oxford and Cambridge Alumni Society (oxbridge.cz)・Český spolek absolventů nejstarších anglických 

univerzit, schází se několikrát do roka v Praze a sdružuje desítky studentů a absolventů, kteří rádi poradí. Spolky 

současných studentů v Cambridge i Oxfordu mají facebookové skupiny a vždy se najde někdo na pomoc.

Yes you should! (yys.cz)・Semináře a stránky o přihláškách a stipendiích.

Fulbrightova nadace (www.fulbright.cz)・Dobrý souhrn informací o dostupných stipendiích.

Příklady stipendií pro vysokoškoláky:

Nadace ZB (nadacezb.cz)・Krsek Foundation (krsekfoundation.cz)・Kellner Foundation (kellnerfoundation.cz)

Kam dál?

Jak se podívat do zahraničí?

ANGLICKY

•Brainspade (brainspade.com/)・Pořádný tělocvik pro 

tvoji logiku!

• Cambridge Chemistry Challenge (3l6.org/)・Skvělý 

online hlavolam z chemie.

Přednášky, kurzy a hodiny zadarmo online

• KhanAcademy  (khanacademy.org)
• Coursera (coursera.org)
• Open Yale Courses (oyc.yale.edu)
• Codeschool (codeschool.com)
• Treehouse (teamtreehouse.com)

• TED (ted.com)・Krátké přednášky od zajímavých lidí 

na všechna možná témata od medicíny po vesmír.

Webcomics, slavné komiksy o vědě, filosofii, historii, 
technice a společnosti. Například:

• Saturday Morning Breakfast Cereal (smbc-comics.com)
• XKCD (xkcd.com)
• Existential Comics (existentialcomics.com)
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Tábory, výlety, akce

Discover (discover.sda.sk)・Týdenní letní škola pro 

středoškoláky, vedená Slováky a Čechy, kteří studovali 

nebo studují na nejlepších světových univerzitách. Kurzy 

jsou ze všech oblastí od poezie po fyziku. Je možné získat 

až 100% stipendium.

Národní technické muzeum v Praze a Oblast Dolní 

Vítkovice v Ostravě ・Velmi zajímavé pohledy na vývoj a 

funkce technologie a průmyslu, jedny z nejlepších expozic 

svého druhu u nás.

Palučinská šachová škola (palucinska-skola.cz)・Spolek, 

pořádá víkendovky a letní tábor pro děti ve věku 6-17 let, 

vše se zaměřením na výuku šachu na všech úrovních.

Škola matematiky a fyziky (smf.mff.cuni.cz)・Letní a zimní 

tábor pro studenty, co si rádi hrají, přemýšlejí a dozvídají 

se nové věci.

Týden vědy na Jaderce (fyztyd.fjfi.cvut.cz)・Celotýdenní 

akce plná volitelných programů v matematice, fyzice a 

informatice. Součástí je i dvoudenní miniprojekt s vedením. 

Studenti “Jaderky” také vedou soustředění Tudy Cesta 

Nevede (tcn.fjfi.cvut.cz).

Vedle školy

Debatování (debatovani.cz)・Soutěžní debatování je dobrý 

způsob, jak se naučit rychle třídit a používat argumenty. Má 

u nás skvělou tradici, v roce 2012 vyhrál český studentský 

tým mistrovství světa v New Yorku.

Pražský studentský summit (studentsummit.cz)・Na 

studentských summitech si studenti mohou rozšířit své 

znalosti mezinárodního dění a politiky, ale také vylepšit si 

své rétorické a argumentační dovednosti.

Europa Secura (europasecura.cz)・Zapoj se do celostátní 

soutěže pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské 

unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v sytému 

světové bezpečnosti!

Dobrovolničení apod.

Dost možná nejsmysluplnější využití volného času. 

Informace například na dobrovolnik.cz nebo unicef.cz/jak-

pomoci/dobrovolnictvi. Dobrovolničit lze mnoha různými 

způsoby.

Odjeď na dobrovolnický projekt! (inexsda.cz/cs/
dobrovolnictvi/dobrovolnik)・Podpoř projekt prospěšný 

místní komunitě, získej nové zkušenosti a poznej nové 
kamarády

Filmový Klub Jeden Svět (jsns.cz/cz/article/29/
Zalozte_klub.html)・Zorganizuj promítání dokumentů 

festivalu Jeden Svět na Vaší škole! Člověk v Tísni pomůže 
uspořádat doprovodné aktivity jako besedy s hosty, 
ochutnávky tradičních jídel, výstavy, filmové noci, apod.

Věda, fyzika a matika nejsou jenom pro kluky!

Otevřená věda (data.otevrenaveda.projekty.avcr.cz)・Velmi 

zajímavá příležitost, jak se již na úrovni střední školy či 

gymnázia zapojit do vědeckého projektu.

Mentoring (zenyaveda.cz/mentoring/o-mentoringu)・
Program pro středoškolské studentky, které uvažují o 

vysokoškolském technickém/matematickém oboru (a nebo 

by o něm mohly uvažovat a ještě o tom neví).

Logická olympiáda (logickaolympiada.cz)・Soutěž 

založená na logických úvahách, pro které nepotřebujete 

znát stohy knih univerzitní úrovně.

Pikomat (pikomat.mff.cuni.cz)・Celoroční matematická 

soutěž, připojit se lze kdykoli během roku.

Semináře

Matematický korespondenční seminář PraSe 

(mks.mff.cuni.cz)・Celoroční soutěž se zajímavými příklady; 

připojit se lze kdykoli během roku.

Korespondenční seminář z programování 

(ksp.mff.cuni.cz/)・Zábavná forma seznamování se s 

informatikou, programováním a vymýšlením algoritmů.

Co s volným časem?
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