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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

ZŠ	  Sion	  vznikla	  z	  aktivity	  KC	  Sion	  v	  září	  2003	  a	  její	  založení	  bylo	  přirozeným	  
vývojem	  navazujícím	  na	  aktivity	  Sionu,	  který	  se	  intenzivní	  práci	  s	  dětmi	  věnuje	  
už	  20	  let.	  Sion	  je	  součástí	  Jednoty	  bratrské	  v	  ČR,	  což	  je	  křesťanská	  církev,	  do	  níž	  
patřil	  i	  Učitel	  národů	  J.	  A.	  Komenský,	  jehož	  jméno	  a	  odkaz	  naše	  škola	  nese.	  

Mottem	  naší	  školy	  je	  Škola	  pro	  život,	  škola	  plná	  života.	  Chceme,	  aby	  děti	  ve	  škole	  
nevstřebávaly	  jen	  znalosti,	  ale	  chceme	  rozvíjet	  schopnosti	  jejich	  samostatného	  
uvažování,	  řešení	  problémů	  a	  odpovědnost	  i	  za	  vlastní	  vzdělání.	  Učíme	  je	  
přinášet	  dotazy,	  otevírat	  témata	  k	  diskusi.	  Pomáháme	  jim	  v	  rozvoji	  charakteru	  a	  
vztahu	  k	  druhým	  i	  k	  sobě	  samým,	  přičemž	  se	  opíráme	  o	  křesťanské	  hodnoty.	  

Chceme,	  aby	  škola	  byla	  místem,	  kde	  to	  děti	  skutečně	  baví,	  kam	  chodí	  rády	  i	  přes	  
nároky	  na	  ně	  kladené	  a	  přes	  nutnost	  se	  učit.	  Záleží	  nám	  na	  hezkém	  prostředí,	  
které	  je	  podnětné	  pro	  děti,	  na	  praktickém	  pojetí	  vyučovacích	  předmětů,	  
maximálním	  zapojení	  dětí	  a	  rozvoji	  moderních	  výukových	  metod.	  

Více	  se	  dočtete	  na	  našich	  webových	  stránkách.	  

Individualizované	  učební	  plány	  

Od	  školního	  roku	  2010-‐2011	  mají	  všichni	  žáci	  školy	  individualizované	  učební	  
plány,	  což	  znamená,	  že	  na	  každý	  nový	  školní	  rok	  vytyčujeme	  ve	  spolupráci	  s	  
rodiči	  a	  dětmi	  individuální	  cíle	  pro	  každého	  žáka.	  Učivo	  by	  tak	  mělo	  být	  ušité	  na	  
míru	  jak	  pro	  nadané	  děti,	  tak	  pro	  ty,	  kteří	  toho	  zvládnou	  méně.	  

V	  souvislosti	  s	  tím	  máme	  na	  naší	  škole	  učivo	  členěno	  na	  3	  úrovně	  –	  rozšiřující,	  
kmenové	  a	  přizpůsobené.	  Jsme	  škola	  jak	  pro	  budoucí	  sekretářky	  a	  profesory,	  tak	  
pro	  dobré	  zedníky	  a	  prodavačky,	  kteří	  svoji	  práci	  budou	  dělat	  rádi	  a	  poctivě.	  
Rozvíjíme	  celou	  osobnost	  dítěte.	  Nesnažíme	  se	  děti	  seřadit	  do	  jedné	  „lajny“,	  ale	  
vedeme	  je	  k	  tomu,	  aby	  dosahovaly	  každý	  svého	  maxima.	  Bystré	  děti,	  kterým	  jde	  
učení	  výborně,	  dostávají	  větší	  prostor	  pro	  samostatnou	  práci	  či	  práci	  ve	  skupině	  
se	  stejně	  šikovnými	  dětmi.	  

Neznamená	  to	  však,	  že	  všechny	  nadané	  děti	  musí	  mít	  automaticky	  ve	  všech	  
předmětech	  rozšířené	  učivo.	  Počítáme	  i	  s	  tím,	  že	  i	  děti	  mimořádně	  nadané	  se	  
mohou	  potýkat	  např.	  s	  dyslexií	  či	  jinou	  specifickou	  poruchou	  učení	  a	  v	  rámci	  
daného	  předmětu	  mohou	  mít	  přizpůsobené	  učivo	  podle	  typu	  a	  závažnosti	  
poruchy.	  



ZŠ	  Sion	  pro	  své	  žáky	  otvírá	  širokou	  škálu	  oblastí,	  ve	  kterých	  se	  mohou	  rozvíjet	  -‐	  
práce	  ve	  školním	  parlamentu	  přináší	  první	  zkušenosti	  s	  realizací	  dobrých	  
nápadů	  ve	  prospěch	  ostatních,	  partnerství	  se	  zahraniční	  školou	  z	  Anglie	  nabízí	  
výměnné	  pobyty	  žáků	  a	  motivuje	  děti	  ke	  studiu	  cizích	  jazyků,	  projekt	  školní	  
knihovny	  pomáhá	  s	  rozvojem	  čtenářské	  gramotnosti.	  Během	  školního	  roku	  se	  
žáci	  také	  zapojují	  do	  mnoha	  dnes	  již	  tradičních	  školních	  akcí	  a	  velkého	  množství	  
soutěží.	  

Volnočasový	  kroužek	  

Od	  letošního	  roku	  jsme	  v	  rámci	  našeho	  DDM	  otevřeli	  nový	  kroužek	  s	  názvem	  
Mensa	  klub,	  který	  je	  určen	  dětem	  od	  1.	  do	  6.	  třídy.	  V	  rámci	  toho	  kroužku	  nám	  jde	  
o	  to,	  podpořit	  děti,	  které	  se	  zajímají	  o	  nové	  věci	  a	  poskytnout	  jim	  nadstandardní	  
rozvoj	  a	  rozšiřování	  obzorů.	  

Pro	  všechny,	  kdo	  rádi	  nejen	  počítají,	  ale	  i	  řeší	  logické	  úlohy	  a	  zajímavé	  
matematické	  problémy	  je	  určena	  matematika	  pro	  nadané.	  Kroužek	  je	  určen	  
dětem	  od	  5.	  do	  9.	  třídy	  a	  má	  být	  také	  podporou	  pro	  přípravu	  na	  matematické	  
soutěže.	  

Dále	  je	  možné	  si	  v	  rámci	  DDM	  vybrat	  kroužek	  deskových	  her	  (určeno	  pro	  1.	  -‐	  4.	  
třídu).	  Jde	  o	  rozvinutí	  ve	  strategii	  a	  logickém	  uvažování,	  turnaje	  v	  deskových	  
hrách.	  Zde	  se	  učí	  tradiční	  deskové	  hry	  (dáma,	  mlýn,	  pro	  starší	  šachy),	  nové	  
strategické	  hry	  (Hobbit,	  Carcassonne,	  Lovci	  a	  sběrači…)	  a	  nechybí	  ani	  karetní	  hry	  
(pexeso,	  kimovka,	  prší,	  kvarteto…),	  hlavolamy	  a	  logické	  hry	  (Logeo,	  Set!…).	  

DofE	  klub	  (cena	  vévody	  z	  Edinburghu)	  (8.	  -‐	  9.	  třída).	  Mezinárodní	  cena	  vévody	  z	  
Edinburghu	  (DofE)	  je	  program,	  kde	  se	  děti	  mohou	  věnovat	  svým	  zájmům,	  
zapracovat	  na	  sobě,	  poznat	  nové	  kamarády,	  podívat	  se	  do	  zahraničí	  a	  získat	  
skvělé	  zážitky.	  

Naše	  úspěchy	  

Přečtěte	  si,	  jakých	  úspěchů	  dosahují	  naši	  žáci	  v	  různých	  oblastech	  a	  soutěžích.	  
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