
	  

Co	  je	  nového	  v	  Mateřské	  škole	  KONÍČEK	  
MŠ Koníček se jako jediná mateřská škola v Pardubicích stala školou spolupracující 
s Mensou ČR; od září 2013 začala ve všech třídách pracovat metodou Mensa NTC systém 
učení. 

Metoda využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení 
intelektových schopností u dětí předškolního věku. Trénink je založený na poznatcích 
neurologického výzkumu mozku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že lidský 
mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí do věku 7 let. 
Autorem metody je srbský lékař – neurolog MUDr. Ranko Rajovič, který se zabývá rozvojem 
mentálních schopností dětí předškolního věku. 
 
Mimo systematické práce s dětmi podle této metody navázala předškolní – Písmenková třída 
Mateřské školy Koníček spolupráci se Základní školou Staňkova, která také pracuje 
s metodou Mensa NTC systém učení, a spolupráce vyústila v projektu „SVĚTADÍLY“:  
Dne 20. března dopoledne pracovalo pět skupin dětí z Písmenkové třídy MŠ Koníček vždy 
s jedním dítětem ze ZŠ Staňkova na jednom světadíle. Podstatou práce dětí bylo samostatné 
vyhledávání informací (atlasy, encyklopedie, časopisy, apod.), jejich různorodé zpracování 
(mozaiky, stavby z nejrůznějších stavebnic, navlékání korálků, vytváření objektů z odpadových 
materiálů, apod.) i uplatnění vlastních poznatků o zadaném tématu. Výstupem byl plakátek 
charakterizující daný světadíl, jehož obrysy byly naznačeny barvou světadílu a do něhož děti 
umístily kresbu postavy příslušné rasy a řadu dalších kreseb a výstřižků typických zvířat či 
míst. 

Mnohem důležitější než výsledek práce dětí však byl vlastní proces vytváření. Každé dítě 
mělo vlastní úkol, který si v rámci skupiny samo vybralo, kdo na úkol nestačil, tomu ostatní 
děti přirozeně pomohly. Kooperace ve skupinách byla až obdivuhodná. 

Projekt měl velký úspěch především díky motivaci dětí, kdy nedávno v celé MŠ Koníček 
proběhly dva prožitkové multikulturní týdny i se zapojením školní jídelny. Velmi dobře byly 
paní učitelkou Mgr. Pravcovou připraveny i děti ze ZŠ Staňkova jak vědomostmi, tak 
přinesenými materiály. 

Projekt jsme vyhodnotily jako velice zdařilý a ve spolupráci budeme rády dále pokračovat. 

 

     Za MŠ Koníček ředitelka Bc. Dagmar Jičínská 

 

Výsledky práce dětí si můžete prohlédnout na http://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=507. 


