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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Ve	  školním	  roce	  2015/2016	  jsme	  se	  opět	  nadmíru	  věnovali	  práci	  s	  nadanými	  
dětmi,	  snažili	  jsem	  se	  neustále	  zlepšovat	  kvalitu	  výuky,	  přípravu	  na	  výuku,	  
materiální	  a	  personální	  podmínky.	  

• Vyhledáváme	  talentované	  žáky,	  věnujeme	  se	  přípravě	  těchto	  žáků,	  dbáme	  
na	  neustálé	  vzdělávání	  pedagogických	  pracovníků	  a	  zlepšování	  podmínek	  
pro	  žáky.	  

• Zúčastnili	  jsme	  se	  Logické	  olympiády	  –	  zúčastnili	  se	  žáci	  1.	  a	  2.	  stupně	  
(cca	  100	  žáků).	  V	  krajském	  kole	  jsme	  získali	  2.	  místo.	  

• Proběhlo	  testování	  IQ	  –	  Mensa	  ČR.	  
• Mimořádně	  nadaný	  žák	  –	  do	  loňského	  školního	  roku	  pracoval	  na	  

základě	  individuálního	  vzdělávacího	  plánu	  pro	  žáky	  s	  mimořádným	  
nadáním	  a	  na	  některé	  předměty	  docházel	  do	  vyššího	  ročníku.	  Od	  
letošního	  roku	  je	  žákem	  vyššího	  ročníku	  (6.ročník).	  

• Dva	  pedagogové	  školy	  se	  zúčastnili	  Konference	  Mensa	  ČR	  v	  Praze.	  
• Jsme	  zapojeni	  do	  dalšího	  vzdělávání	  pedagogických	  pracovníků	  pro	  

péči	  o	  nadané	  děti	  (2	  pedagogové).	  Po	  absolvování	  kurzu	  získají	  učitelé	  
statut	  koordinátora	  pro	  nadané	  děti.	  

• Kroužek	  zvídavých	  dětí	  –	  na	  škole	  pracují	  dva	  kroužky	  (pro	  žáky	  1.	  
stupně	  a	  pro	  žáky	  2.stupně).	  V	  kroužku	  pracují	  primárně	  děti	  nadané,	  ale	  
mohou	  docházet	  i	  žáci	  se	  zájmem	  o	  získávání	  nových	  poznatků	  a	  
zkušeností.	  Kroužky	  vedou	  pedagogové	  naší	  školy	  napříč	  vyučovacími	  
předměty.	  Kroužek	  probíhá	  1x	  za	  14	  dní	  (nebo	  podle	  potřeby	  i	  častěji).	  
Mimo	  jiné	  se	  v	  kroužku	  hrají	  deskové	  hry,	  řeší	  logické	  hádanky,	  kvízy	  a	  
hlavolamy,	  proběhly	  exkurze	  -‐	  do	  Památníku	  2.světové	  války	  v	  Hrabyni,	  
Slezského	  zemského	  muzea	  v	  Opavě,	  Slezské	  nemocnice	  v	  Opavě,	  
záchranné	  služby	  Opava,	  letiště	  Ostrava-‐Mošnov,	  městské	  radnice	  a	  
výstup	  na	  věž	  Hlásku,	  komentovaná	  prohlídka	  historickým	  centrem	  města	  
Opavy,	  návštěva	  Policie	  ČR.	  Dále	  proběhlo	  několik	  besed	  –	  se	  včelařem,	  
kynologem	  apod.	  Děti	  měly	  možnost	  vyzkoušet	  si	  řadu	  pokusů	  a	  
praktických	  cvičení	  z	  fyziky,	  chemie	  a	  přírodopisu.	  

• Pravidelně	  spolupracujeme	  se	  školou	  pro	  děti	  s	  poruchami	  zraku	  –	  
hrajeme	  společně	  míčové	  hry,	  seznamujeme	  se	  ze	  způsobem	  života	  a	  
pomůckami	  nevidomých	  lidí.	  

• Proběhlo	  testování	  SCIO	  –	  zúčastnili	  se	  žáci	  5.,	  6.	  a	  9.	  ročníků.	  Naše	  škola	  
získala	  3x	  ocenění	  za	  Nejlepší	  výsledek	  žáků	  6.	  tříd	  v	  Moravsko-‐
slezském	  kraji	  v	  testování	  matematiky	  (2	  žáci	  5.	  třídy,	  1	  žák	  6.	  třídy).	  

• Zúčastňujeme	  se	  řady	  soutěží	  a	  olympiád.	  Ze	  všech	  akcí	  vybírám	  ty	  
nejúspěšnější:	  Olympiáda	  v	  českém	  jazyce	  –	  okresní	  kolo	  4.,	  5.	  a	  9.	  místo,	  
Zeměpisná	  olympiáda	  –	  okresní	  kolo	  3.místo,	  Pythagoriáda	  –	  okresní	  kolo	  



3.,	  4.,	  a	  5.	  místo,	  Matematický	  klokan	  –	  okresní	  kolo	  1.místo,	  Hledáme	  
nejlepšího	  mladého	  chemika	  ČR	  –	  10.	  místo	  krajské	  kolo,	  Mistrovství	  ČR	  v	  
sudoku	  –	  celostátní	  kolo	  2.	  místo,	  okresní	  kolo	  1.,	  7.	  a	  8.	  místo,	  turnaj	  
družstev	  Sudoku	  –	  2.místo,	  BRLOH	  –	  logická	  hra	  2.	  a	  6.	  místo,	  Soutěž	  v	  
elektrotechnice	  –	  okresní	  kolo	  3.místo.	  

• Řadu	  ocenění	  získáváme	  také	  ve	  výtvarných	  soutěžích	  –	  4.	  mezinárodní	  
dětská	  výtvarná	  soutěž	  Lidice	  2016	  –	  3	  medaile,	  8	  čestných	  uznání,	  
mezinárodní	  výtvarná	  soutěž	  Karel	  IV.	  očima	  dětí	  –	  1.	  místo,	  čestné	  
uznání.	  

• Žáky	  v	  rámci	  matematiky	  a	  informatiky	  učíme	  hru	  Abaku.	  Pro	  děti	  
organizujeme	  školní	  kola.	  Naši	  žáci	  se	  zúčastňují	  celorepublikové	  ligy	  
(partnerem	  soutěže	  je	  i	  Mensa).	  

• Na	  škole	  jsme	  celoročně	  organizovali	  Sudoku	  ligu.	  Spolupracujeme	  se	  
sdružením	  HALAS	  (hráčská	  asociace	  logických	  her	  a	  sudoku).	  S	  jejich	  
spoluprací	  jsme	  zorganizovali	  pro	  školy	  z	  Opavy	  a	  okolí	  turnaj	  tříčlenných	  
družstev.	  

• Vybraní	  žáci	  druhého	  stupně	  měli	  možnost	  zúčastnit	  se	  dvou	  jazykových	  
pobytů,	  které	  mohla	  škola	  zorganizovat	  díky	  projektu	  MŠMT	  hrazeného	  
EU.	  Jednalo	  se	  výukový	  a	  poznávací	  zájezd	  do	  Německa	  –	  Drážďany	  a	  do	  
Polska,	  kde	  se	  žáci	  zdokonalovali	  v	  angličtině	  v	  jazykové	  škole	  s	  rodilými	  
mluvčími.	  

• Na	  naší	  škole	  pracuje	  řada	  kroužků	  –	  např.	  kroužek	  stavění	  z	  lega	  pro	  
nižší	  stupeň,	  na	  vyšším	  stupni	  na	  něj	  navazuje	  kroužek	  robotiky,	  
přírodovědný	  kroužek,	  čtenářský	  kroužek	  nebo	  kroužky	  věnující	  se	  
přípravě	  žáků	  k	  přijímacím	  zkouškám	  na	  střední	  školu.	  

Ing.	  Marie	  Provázková	  
zástupkyně	  ředitele	  školy	  

V	  Opavě,	  dne	  14.	  srpna	  2016	  


