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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Naše	  základní	  škola	  má	  106	  žáků	  a	  10	  pedagogických	  pracovníků.	  Využíváme	  při	  výuce	  
metody	  Tvořivé	  školy,	  v	  matematice	  Hejného	  metodu,	  vyučujeme	  dva	  světové	  jazyky	  –	  
angličtinu	  a	  němčinu,	  v	  nabídce	  je	  také	  ruština	  –	  formou	  kroužku.	  Pořádáme	  soutěže	  
v	  angličtině	  a	  němčině,	  matematické	  soutěže,	  žáci	  se	  účastní	  Eurorebusu	  –	  2	  třídy	  
postup	  do	  krajského	  kola,	  komunikační	  soutěž	  Mladý	  Demosthenes,	  žáci	  1.	  stupně	  
pořádají	  se	  svými	  učiteli	  projekt	  Učíme	  se	  pro	  život,	  spolupracuje	  na	  přípravě	  dětí	  z	  MŠ	  
na	  vstup	  do	  základní	  školy,	  pořádáme	  projekty,	  které	  se	  zaměřují	  na	  ekologii	  a	  prevenci.	  

• Logická	  olympiáda	  –	  zúčastnilo	  se	  jí	  81	  žáků	  z	  obou	  stupňů	  ZŠ	  –	  76%	  žáků.	  
Do	  krajského	  kola	  postoupil	  Jiří	  Kratochvíl,	  ale	  kvůli	  nemoci	  se	  nemohl	  zúčastnit.	  

• Matematický	  klokan	  –	  školní	  kolo	  se	  konalo	  22.	  3.	  2016	  na	  obou	  stupních	  ZŠ.	  
Zúčastnilo	  se	  celkem	  41	  žáků	  1.	  stupně	  a	  58	  žáků	  2.	  stupně,	  to	  je	  93	  %	  všech	  
žáků.	  	  

• Olympiády	  v	  českém	  jazyce	  se	  zúčastnilo	  18	  žáků	  z	  8.	  a	  9.	  ročníku.	  Do	  okresního	  
kola	  postoupili	  dva	  žáci	  –	  Martin	  Surovec	  a	  Josef	  Vlček,	  oba	  žáci	  9.	  třídy.	  

• Komunikační	  soutěž	  v	  Nj,	  Aj,	  okr.	  kolo	  –	  angličtina	  2	  žáci	  –	  M.	  Jedlička	  –	  9.	  místo,	  
K.	  Mojžišová	  –	  26.	  místo	  

• 13.	  4.	  2016	  konverzační	  soutěž	  v	  Aj	  –	  28	  žáků/12	  žáků	  ze	  ZŠ	  Želetice	  –	  
3	  kategorie	  

• Klub	  mimořádně	  nadaných	  –	  schůzky	  obou	  Klubů	  mimořádně	  nadaných	  dětí	  se	  
konaly	  1x	  za	  14	  dní.	  Vedoucí	  s	  dětmi	  hráli	  deskové	  hry,	  pozorovali	  mikroskopem	  
živočichy	  a	  rostliny,	  prováděli	  pokusy,	  navštívili	  školní	  včelařský	  kroužek	  a	  
pozorovali	  život	  a	  činnosti	  včel.	  Navštívili	  Vida	  centrum	  v	  Brně.	  

• Mimořádně	  nadaný	  žák	  –	  Šebesta	  Jiří	  je	  vzděláván	  podle	  IVP	  pro	  žáky	  
s	  mimořádným	  nadáním.	  

• Navázali	  jsme	  spolupráci	  se	  Základní	  školou	  Želetice,	  s	  níž	  jsme	  uspořádali	  
několik	  akcí	  –	  komunikační	  soutěž	  v	  angličtině,	  Olympiádu	  ve	  sportu,	  společný	  
jazykově	  vzdělávací	  zájezd	  do	  Anglie.	  	  

• V	  novém	  školním	  roce	  připravujeme	  testování	  dětí	  IQ.	  
• Stále	  pracujeme	  na	  zapojení	  rodičů	  do	  spolupráce	  se	  školou.	  

Mgr.	  Jitka	  Čermáková	  
ředitelka	  školy	  

V	  Břežanech,	  dne	  13.	  července	  2016	  


