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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.	  

Naše	  škola	  se	  zaměřuje	  na	  rozvoj	  sportovních	  talentů.	  O	  tradičně	  velmi	  vysoké	  
úspěšnosti	  našich	  žáků	  svědčí	  výsledky	  soutěží	  v	  rámci	  kraje	  i	  ČR.	  Naše	  škole	  
byla	  v	  roce	  2014	  již	  po	  dvacáté	  třetí	  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.	  Kroužek	  Mladých	  debrujárů	  
každoročně	  postupuje	  do	  finále	  Poháru	  vědy.	  	  

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	  v	  1.	  ročníku	  napříč	  
předměty,	  od	  2.	  do	  9.	  ročníku	  ve	  skupinách	  od	  13	  do	  20	  žáků,	  již	  od	  7.	  ročníku	  
nabízíme	  druhý	  cizí	  jazyk	  (německý,	  španělský	  a	  ruský).	  Výuka	  anglického	  
jazyka	  je	  diferencována	  podle	  úrovně	  znalostí	  žáků.	  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	  2014:	  28%	  gymnázia,	  62%	  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	  je	  každoročně	  pro	  zájemce	  uspořádáno	  testování	  IQ.	  Více	  
se	  o	  naší	  škole	  dozvíte	  na	  adrese	  http://www.zsenglisova.cz/.	  



Již	  čtvrtým	  rokem	  pracuje	  v	  Opavě	  Klub	  nadaných	  dětí	  Mensy	  ČR.	  Naše	  škola	  
poskytla	  nejenom	  vhodné	  prostory	  a	  podmínky,	  ale	  zajistila	  i	  vedoucí,	  kteří	  se	  ve	  
svém	  volném	  čase	  věnují	  práci	  s	  nadanými	  dětmi.	  	  

Klub	  zahájil	  svoji	  činnost	  7.	  února	  2011	  jako	  sdružení	  pro	  děti	  do	  desíti	  let.	  
Vzhledem	  ke	  stále	  vzrůstajícímu	  zájmu	  o	  aktivity	  klubu	  a	  také	  díky	  podpoře	  
Magistrátu	  města	  Opavy,	  mohl	  být	  po	  roce	  činnosti	  rozdělen	  na	  dvě	  skupiny.	  
První	  skupinu	  navštěvují	  děti	  od	  prvního	  do	  třetího	  ročníku,	  druhou	  skupinu	  děti	  
od	  čtvrtého	  do	  šestého	  ročníku,	  a	  to	  z	  různých	  základních	  škol	  nejen	  z	  Opavy,	  ale	  
dojíždí	  i	  děti	  z	  okolí.	  	  

Cílem	  sdružení	  je	  nabídnout	  zvídavým	  dětem	  již	  v	  raném	  věku	  nadstandardní	  
rozvoj	  formou	  mimoškolní	  činnosti.	  Klub	  chce	  děti	  svojí	  činností	  především	  
inspirovat,	  motivovat,	  představit	  různé	  oblasti	  lidského	  konání,	  poznávat	  
zajímavá	  místa,	  nabízet	  setkání	  s	  mimořádnými	  osobnostmi.	  Činnost	  klubu	  je	  
zaměřena	  na	  rozšiřování	  obzorů,	  je	  tedy	  barevná,	  pestrá	  a	  různorodá.	  Hlavní	  
náplní	  schůzek	  jsou	  badatelské	  programy,	  exkurze,	  přednášky,	  besedy,	  
interaktivní	  výstavy,	  tvůrčí	  dílny,	  vědohraní,	  experimentování,	  hlavolamy,	  
rébusy,	  logické	  a	  deskové	  hry.	  Klub	  nadaných	  dětí	  Mensy	  ČR	  v	  Opavě	  se	  schází	  
jedenkrát	  za	  dva	  týdny,	  vždy	  v	  pondělí.	  Během	  školního	  roku	  jsou	  navíc	  
organizovány	  dvě	  až	  tři	  sobotní	  akce.	  Důležitým	  prvkem	  při	  fungování	  klubu	  je	  i	  
spolupráce	  s	  rodiči,	  jejichž	  zapojení	  významným	  způsobem	  rozšiřuje	  spektrum	  
činnosti	  klubu.	  

Více	  se	  o	  činnosti	  Klubu	  nadaných	  dětí	  dozvíte	  na	  adrese	  
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=16.	  

Mgr.	  Ludmila	  Havlíková	  
zástupkyně	  ředitele	  školy	  

V	  Opavě,	  dne	  18.	  září	  2014	  


