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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Základní	  škola	  Opava,	  Englišova	  82	  je	  dlouhodobě	  největší	  plně	  organizovanou	  
školou	  v	  Opavě.	  Její	  součástí	  jsou	  třídy	  s	  rozšířenou	  výukou	  tělesné	  výchovy	  
zaměřené	  na	  atletiku.	  Co	  se	  týká	  množství	  odborných	  učeben	  a	  jejich	  vybavení,	  je	  
škola	  nejlépe	  zajištěnou	  v	  celé	  Opavě.	  	  

Naše	  škola	  získala	  značku	  „Rodiče	  vítáni“	  za	  vstřícnou	  komunikaci	  a	  spolupráci	  
s	  rodiči.	  Certifikát	  „Aktivní	  škola“	  jsme	  obdrželi	  za	  péči	  o	  nadstandardní	  rozvoj	  
žáků,	  za	  pomoc	  při	  rozhodování	  ve	  své	  další	  profesní	  specializaci.	  Jsme	  držitelem	  
ocenění	  výrazných	  úspěchů	  SCIO	  v	  Moravskoslezském	  kraji	  (v	  roce	  2012	  –	  
výsledky	  5.	  ročníku	  v	  českém	  jazyce	  jsou	  špičkové,	  patříme	  mezi	  10	  %	  
nejúspěšnějších	  základních	  škol	  a	  gymnázií	  v	  testování,	  výsledky	  v	  matematice	  
jsou	  nadprůměrné,	  patříme	  mezi	  úspěšné	  školy	  a	  gymnázia	  a	  máme	  lepší	  
výsledky	  než	  80	  %	  zúčastněných	  škol;	  v	  roce	  2012	  –	  výsledky	  9.	  ročníku	  
v	  českém	  jazyce	  jsou	  nadprůměrné,	  patříme	  mezi	  úspěšné	  školy	  a	  gymnázia	  a	  
máme	  lepší	  výsledky	  než	  80	  %	  zúčastněných	  škol,	  výsledky	  v	  matematice	  jsou	  
špičkové,	  patříme	  mezi	  10	  %	  nejúspěšnějších	  škol	  a	  gymnázií	  v	  testování).	  
Na	  základě	  všech	  výsledků	  můžeme	  konstatovat,	  že	  si	  naše	  škola	  
každoročně	  udržuje	  vysoký	  standard	  při	  předávání	  životních	  kompetencí	  
žákům.	  

Již	  podruhé	  byla	  naše	  škola	  vybrána	  pracovníky	  České	  školní	  inspekce	  a	  
Ministerstva	  školství,	  mládeže	  a	  tělovýchovy	  pro	  reprezentaci	  České	  republiky	  
v	  mezinárodním	  testování	  PISA	  2012.	  Jedná	  se	  o	  projekt	  Programme	  for	  
International	  Student	  Assessment	  pořádaný	  Organizací	  pro	  hospodářskou	  
spolupráci	  a	  rozvoj	  (OECD),	  který	  probíhá	  od	  roku	  2000.	  Šetření	  PISA	  2012	  je	  
jeho	  pátým	  cyklem	  a	  účastní	  se	  ho	  více	  než	  60	  zemí	  (v	  ČR	  295	  škol)	  a	  v	  každém	  
cyklu	  zhruba	  4	  500–10	  000	  žáků.	  V	  letošním	  testu	  se	  u	  patnáctiletých	  žáků	  
zjišťovala	  úroveň	  matematické	  a	  finanční	  gramotnosti	  a	  schopnost	  řešení	  
problémů.	  Podrobné	  výsledky	  školy	  zatím	  nejsou	  zveřejněny;	  pevně	  doufáme,	  
že	  navážeme	  na	  velmi	  kvalitní	  výsledky	  při	  prvním	  testování.	  	  

Naše	  škola	  se	  zaměřuje	  na	  rozvoj	  sportovních	  talentů.	  O	  tradičně	  velmi	  vysoké	  
úspěšnosti	  našich	  žáků	  svědčí	  výsledky	  soutěží	  v	  rámci	  kraje	  i	  ČR.	  Naše	  škola	  
byla	  v	  roce	  2012	  již	  po	  dvacáté	  druhé	  vyhlášena	  nejúspěšnější	  atletickou	  
školou	  v	  České	  republice.	  Významné	  jsou	  obhajoby	  prvních	  míst	  
v	  celorepublikových	  soutěžích	  Poháru	  Rozhlasu,	  Odznaku	  všestrannosti	  
olympijských	  vítězů,	  atletickém	  čtyřboji	  a	  v	  pohybových	  skladbách.	  

Prioritou	  na	  naší	  škole	  je	  individuální	  a	  kvalitní	  odborný	  přístup,	  dělení	  tříd	  
na	  skupiny.	  Všechny	  třídy	  1.	  stupně,	  které	  mají	  25	  a	  více	  žáků,	  dělíme	  v	  hlavních	  
předmětech	  na	  skupiny,	  výuka	  v	  cizím	  jazyce	  probíhá	  od	  3.	  do	  9.	  ročníku	  



ve	  skupinách	  od	  10	  do	  17	  žáků,	  již	  od	  7.	  ročníku	  nabízíme	  druhý	  cizí	  jazyk	  
(německý,	  španělský	  a	  ruský),	  od	  6.	  ročníku	  si	  žáci	  vybírají	  volitelné	  předměty	  
(konverzace	  v	  anglickém	  jazyce,	  praktika	  z	  fyziky,	  praktika	  z	  chemie,	  praktika	  
z	  přírodopisu,	  seminář	  ze	  společenskovědních	  předmětů,	  sportovní	  výchova,	  
základy	  administrativy).	  O	  kvalitě	  výuky	  svědčí	  každoročně	  i	  vysoké	  procento	  
umístěných	  žáků	  na	  gymnázia	  a	  střední	  školy	  s	  maturitou	  (v	  roce	  2012:	  30%	  
gymnázia,	  45%	  střední	  vzdělání	  s	  maturitou).	  

Další	  z	  priorit	  školy	  ve	  výuce	  i	  v	  běžném	  provozu	  je	  využití	  informačních	  a	  
komunikačních	  technologií.	  Tomu	  odpovídá	  vybavenost	  technikou.	  Pro	  výuku	  
ICT,	  ale	  i	  výuku	  v	  dalších	  předmětech,	  jsou	  určeny	  2	  učebny	  výpočetní	  techniky	  –	  
celkem	  44	  žákovských	  stanic.	  

Ve	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR	  je	  pro	  zájemce	  každoročně	  uspořádáno	  testování	  IQ.	  
Více	  se	  o	  naší	  škole	  dozvíte	  na	  adrese	  http://www.zsenglisova.cz.	  

Již	  třetím	  rokem	  pracuje	  v	  Opavě	  Klub	  nadaných	  dětí	  Mensy	  ČR.	  

Mgr.	  Ludmila	  Havlíková	  
zástupkyně	  ředitele	  školy	  

V	  Opavě,	  dne	  14.	  	  února	  2013	  


