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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Výroční	  zpráva	  z	  činnosti	  Modré	  třídy	  MŠ	  Holýšov	  a	  herního	  klubu	  Maxík,	  ve	  
školním	  roce	  2012–2013,	  v	  návaznosti	  na	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR.	  

Také	  ve	  školním	  roce	  2013–2014	  byly	  ve	  třídě	  5–6letých	  dětí	  uplatňovány	  prvky	  
NTC	  systému	  učení.	  V	  rámci	  zakončení	  studia	  na	  UK	  v	  Praze	  byla	  vypracována	  
bakalářská	  práce	  s	  názvem:	  „Stimulace	  rozvoje	  intelektových	  schopností	  dětí	  
předškolního	  věku“.	  Její	  součástí	  byly	  videonahrávky	  z	  dopoledních	  aktivit,	  jež	  
přímo	  dokumentují	  praktickou	  aplikaci	  metody	  v	  podmínkách	  běžné	  MŠ.	  	  

Práce	  má	  teoreticko-‐praktický	  charakter.	  Je	  zaměřena	  na	  bližší	  rozpracování	  
problematiky	  záměrné	  stimulace	  schopností	  dětí	  v	  mateřské	  škole	  
prostřednictvím	  metody	  NTC	  systému	  učení.	  Teoretická	  část	  přináší	  východiska	  
pro	  praktické	  využití	  NTC	  systému	  učení.	  Zabývá	  se	  současným	  pojetím	  
předškolního	  vzdělávání	  a	  shrnuje	  specifika	  motorického	  a	  kognitivního	  vývoje	  
dětí	  v	  tomto	  období.	  Stěžejní	  je	  popis	  metodiky	  NTC	  systému	  učení,	  jehož	  cílem	  
je	  pomocí	  specifických	  aktivit	  pravidelně	  zařazovaných	  do	  běžného	  programu	  
stimulovat	  a	  zároveň	  harmonizovat	  vývoj	  dítěte	  v	  předškolním	  věku,	  včas	  
diagnostikovat	  případné	  dílčí	  deficity	  funkcí,	  stejně	  jako	  mimořádný	  intelektový	  
potenciál	  dětí.	  Základní	  principy	  NTC	  systému	  učení	  jsou	  v	  práci	  dány	  do	  
souvislosti	  s	  Rámcovým	  vzdělávacím	  programem	  pro	  předškolní	  vzdělávání.	  	  

Praktická	  část	  práce	  sleduje	  zavedení	  programu	  NTC	  systému	  učení	  v	  
pedagogické	  praxi,	  reflektuje	  jejich	  přínos	  pro	  učení	  pro	  u	  skupiny	  předškolních	  
dětí	  a	  zároveň	  sleduje	  vliv	  programu	  na	  pojetí	  výuky.	  Vlastní	  zkušenosti	  jsou	  
konfrontovány	  se	  zkušenostmi	  učitelky,	  která	  tuto	  metodu	  také	  využívá.	  
Převážná	  část	  praktické	  části	  práce	  je	  konkrétní	  program	  se	  zásobníkem	  NTC	  
aktivit,	  jež	  na	  sebe	  systematicky	  navazují	  a	  jsou	  vytvořeny	  na	  základě	  metodiky	  
NTC	  systému	  učení	  pro	  pedagogy.	  	  

Po	  obhájení	  práce	  byl	  její	  text	  v	  plné	  verzi	  poskytnut	  pro	  potřeby	  Mensy	  ČR	  a	  
uveřejněn	  na	  webových	  stránkách	  i	  s	  videonahrávkami	  z	  dopoledních	  aktivit	  
(http://deti.mensa.cz/index.php?pg=aktuality&aid=378).	  

V	  průběhu	  školního	  roku	  se	  uskutečnila	  3	  odpolední	  setkání	  pro	  rodiny	  s	  dětmi,	  
při	  kterých	  se	  seznámili,	  a	  hrály	  společenské	  hry	  pro	  předškoláky.	  Dětem	  byly	  
tyto	  stimulační	  logické	  hry	  nabízeny	  také	  volně	  v	  průběhu	  ranních	  her.	  

Činnost	  herního	  klubu	  probíhala	  beze	  změn,	  pravidelná	  setkání	  se	  uskutečňovala	  
1x	  za	  14	  dnů.	  V	  průběhu	  školního	  roku	  byly	  za	  příspěvky	  od	  rodičů	  dokoupeny	  
nové	  společenské	  hry.	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   3.	  12.	  2009	   Marie	  Čermáková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   17.	  4.	  2010	   Marie	  Čermáková	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   13.	  8.	  2011	   Marie	  Čermáková	  

	  

Bc.	  Marie	  Čermáková	  
učitelka	  v	  Modré	  třídě	  MŠ	  Holýšov	  

V	  Holýšově,	  dne	  16.	  června	  2014	  


