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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Soukromé	  předškolní	  vzdělávací	  zařízení,	  které	  je	  s	  účinností	  od	  1	  .9.	  2011	  
zapsané	  ve	  školském	  rejstříku.	  Mateřská	  škola	  U	  Letiště	  je	  jednotřídní	  s	  dětmi	  
věkově	  smíšenými.	  Školní	  vzdělávací	  program	  je	  sestaven	  na	  základě	  metodiky	  
Step	  by	  step	  (Začít	  spolu).	  Děti	  spolupracují	  v	  malých	  skupinkách,	  každý	  týden	  
plní	  různorodé	  úkoly.	  Individuální	  přístup	  k	  dětem	  není	  ve	  školce	  U	  Letiště	  jen	  
prázdným	  pojmem,	  ale	  každodenní	  realitou.	  	  

Protože	  jsou	  předškolní	  děti	  „nasákavé	  jako	  houby“,	  školka	  se	  zaměřuje	  na	  
rozvoj	  rozumových	  schopností	  a	  pomáhá	  tak	  podporovat	  přirozený	  dětský	  
potenciál.	  Díky	  metodě	  „Mensa	  NTC	  vzdělávání	  pro	  předškolní	  děti“	  využívají	  
paní	  učitelky	  souboru	  speciálně	  sestavených	  cvičení,	  které	  vedou	  ke	  zvýšení	  jak	  
motorických,	  tak	  i	  intelektových	  schopností	  všech	  dětí.	  Za	  pomoci	  her	  a	  cvičení	  
děti	  nenásilně	  prohlubují	  paměťové	  a	  pohybové	  schopnosti,	  posiluje	  se	  celkový	  
intelekt.	  Nejedná	  se	  o	  zvyšování	  inteligence,	  ale	  o	  rozvíjení	  využitelné	  kapacity	  
mozku	  dětí.	  Líbí	  se	  nám,	  že	  metoda	  NTC	  vzdělávání	  pozitivně	  působí	  také	  v	  
prevenci	  dyslexie	  a	  při	  zmírňování	  poruch	  učení.	  Celkový	  dojem	  pedagogů	  
školky	  z	  využívání	  NTC	  ve	  vzdělávání	  našich	  dětí	  	  za	  uplynulý	  školní	  rok	  je	  ten,	  že	  
si	  děti	  dlouhodobě	  velmi	  dobře	  pamatují,	  lépe	  se	  soustředí	  na	  pracovní	  úkoly	  i	  na	  
poslech	  instrukcí	  a	  velmi	  dobře	  následně	  pracují	  se	  symboly	  obecně,	  ať	  už	  se	  
jedná	  o	  značky	  aut,	  o	  vlajky,	  písmena,	  aj.	  

Školka	  U	  Letiště	  nabízí	  různorodou	  škálu	  dalších	  aktivit.	  Každoročně	  se	  pořádají	  
diagnostické	  dny	  ve	  spolupráci	  s	  pražským	  Centrem	  nadání	  a	  také	  přednášky	  pro	  
rodiče	  s	  tématikou	  rozvoje	  intelektu	  dětí.	  Děti	  se	  účastní	  kurzů	  plavání,	  
lyžařského	  kurzu	  a	  starší	  děti	  jezdí	  pravidelně	  za	  poznáním	  do	  center	  ekologické	  
výchovy	  DIVIZNA	  a	  STŘEVLIK,	  navštěvují	  divadla,	  oblastní	  galerii,	  muzeum,	  
knihovnu,	  výstavy	  atp.	  Ve	  školce	  najdete	  interaktivní	  tabuli,	  na	  které	  děti	  pracují	  
i	  malují	  a	  zároveň	  procvičují	  správný	  úchop	  tužky.	  V	  průběhu	  celé	  školní	  
docházky	  na	  děti	  dohlíží	  spolupracující	  logopedka	  a	  paní	  učitelky	  s	  dětmi	  
pravidelně	  provádí	  logopedická	  cvičení.	  	  

Každou	  středu	  po	  svačině	  probíhá	  kroužek	  „Malý	  vědec“,	  který	  si	  vysloužil	  
pracovní	  název	  Hokusy-‐Pokusy.	  Dětské	  nadšení	  pro	  objevování	  fyzikálních	  jevů	  a	  
práci	  s	  mikroskopem	  nebere	  konce.	  
	   	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   9.	  9.	  2013	   Barbora	  Tichá	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   26.	  6.	  2015	   Barbora	  Tichá	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   14.	  10.	  2014	   Barbora	  Tichá	  

	  

Barbora	  Tichá	  
ředitelka	  školy	  

V	  Liberci,	  dne	  30.	  června	  2015	  


