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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Naše	  škola	  se	  zaměřuje	  již	  od	  r.	  2013	  na	  práci	  s	  intelektově	  nadanými	  dětmi.	  
V	  letošním	  roce	  máme	  tyto	  třídy	  již	  ve	  3.	  ročníku.	  Výuka	  probíhá	  zejména	  formou	  
obohacování	  a	  prohlubování	  základního	  učiva,	  akcelerace	  dílčích	  poznatků	  a	  
rozšiřování	  témat	  výuky.	  Ve	  třídě	  je	  maximálně	  20	  žáků.	  

Již	  od	  1.	  ročníku	  je	  vyučován	  anglický	  jazyk	  kvalifikovanými	  angličtináři.	  
Využíváme	  rovněž	  možnosti	  strávit	  týden	  s	  rodilým	  mluvčím	  či	  vyjet	  přímo	  
do	  anglicky	  mluvící	  země.	  Každoročně	  se	  zúčastňujeme	  soutěží	  v	  anglickém	  
jazyce.	  	  

Již	  3	  roky	  plošně	  vyučujeme	  matematiku	  metodou	  prof.	  Milana	  Hejného	  
od	  1.	  ročníku,	  která	  vede	  žáky	  k	  samostatnému	  myšlení	  a	  logickému	  uvažování.	  
K	  této	  metodě	  pořádáme	  semináře	  pro	  rodiče	  i	  veřejnost	  s	  názornými	  ukázkami	  
výuky,	  učebnic,	  pracovních	  sešitů,	  pomůcek	  aj.	  Ve	  výuce,	  a	  to	  nejen	  v	  matematice,	  
využíváme	  učebnice	  z	  nakladatelství	  Fraus,	  kde	  jsme	  se	  stali	  partnerkou	  školou.	  
K	  této	  metodě	  se	  naši	  pedagogové	  zúčastnili	  mnoha	  workshopů,	  seminářů	  i	  
letních	  škol.	  	  

Naši	  žáci	  se	  pravidelně	  zapojují	  do	  Logické	  olympiády,	  kde	  dosahují	  velmi	  
pěkných	  výsledků.	  V	  letošním	  roce	  jsme	  byli	  spoluorganizátory	  Logické	  
olympiády	  pro	  děti	  z	  mateřských	  škol	  celé	  Ostravy.	  	  

Testování	  IQ	  je	  další	  akcí,	  kterou	  naše	  škola	  zorganizovala	  a	  které	  se	  zúčastňují	  
děti	  i	  dospělí	  od	  5	  do	  100	  let.	  V	  letošním	  roce	  to	  byla	  již	  3.	  v	  pořadí.	  

ZŠ	  Provaznická	  se	  zařadila	  svými	  inovacemi	  mezi	  školy,	  na	  kterých	  se	  mohou	  
další	  kolegové	  i	  studenti	  pedagogické	  fakulty	  seznámit	  s	  praxí	  a	  kteří	  k	  nám	  
chodí	  na	  pravidelné	  stáže	  přímo	  do	  výuky.	  	  

Naší	  velkou	  devizou	  je	  úzká	  spolupráce	  s	  rodiči,	  se	  kterými	  pořádáme	  mnoho	  
zajímavých	  a	  vyhledávaných	  akcí,	  v	  letošním	  roce	  např.	  „Badatelský	  víkend	  
na	  Polance“,	  který	  byl	  finančně	  podpořen	  z	  rozpočtu	  statutárního	  města	  Ostrava,	  
„Deskohraní“,	  „Cyklovýlet	  na	  Pustevny“	  –	  obě	  akce	  byly	  finančně	  podpořeny	  
z	  rozpočtu	  statutárního	  města	  Ostrava,	  městského	  obvodu	  Ostrava	  –	  Jih,	  
“Provaznická	  má	  talent”,	  exkurzi	  do	  Vítkovic	  a.s.,	  Hyundai	  a	  spoustu	  dalších	  akcí.	  

Za	  velmi	  důležitou	  považujeme	  spolupráci	  s	  MŠ	  v	  našem	  obvodě,	  pro	  které	  
připravujeme	  programy	  typu	  Předškoláček,	  Den	  otevřených	  dveří	  aj.,	  jež	  



navštěvují	  nejen	  děti,	  ale	  i	  jejich	  rodiče.	  Naše	  speciální	  pedagožka	  Mgr.	  Libuše	  
Turečková	  navštěvuje	  MŠ,	  kde	  rodiče	  i	  učitelky	  MŠ	  seznamuje	  s	  naším	  
programem,	  možnostmi	  identifikace	  nadaných	  žáků	  a	  zároveň	  nabízí	  možnosti	  
další	  spolupráce.	  Rovněž	  pořádá	  seminář	  na	  téma	  nadaných	  žáků,	  kde	  nabízí	  
rodičům	  možnost	  zápisu	  žáků	  do	  třídy	  pro	  intelektově	  nadané	  žáky.	  Společně	  
s	  ředitelkou	  školy	  Mgr.	  Libuší	  Přikrylovou	  a	  zástupkyní	  ředitelky	  školy	  Ing.	  
Hanou	  Šabršulovou	  je	  zapojena	  do	  projektu	  OPVVV	  Výzkumného	  centra	  edukace	  
nadaných	  katedry	  pedagogiky	  a	  psychologie	  Ostravské	  univerzity.	  

Škola	  nabízí	  až	  29	  volnočasových	  aktivit	  např.	  Informatiku,	  Deskové	  hry,	  
Anglickou	  konverzaci,	  Angličtinu,	  Veselou	  vědu,	  Angličtinu	  s	  úsměvem,	  
Zajímavou	  matematiku,	  Šachy	  aj,	  ve	  kterých	  je	  rozvíjen	  talent	  všech	  dětí.	  

Garantem	  péče	  o	  intelektově	  nadané	  žáky	  na	  ZŠ	  Provaznické	  je	  ředitelka	  školy	  
Mgr.	  Libuše	  Přikrylová.	  Do	  výuky	  dětí	  s	  intelektovým	  nadáním	  je	  zapojena	  celá	  
řada	  pedagogů	  1.	  i	  2.	  stupně	  naší	  školy.	  Někteří	  z	  nich	  vystoupili	  na	  celostátních	  
konferencích	  věnovaných	  této	  problematice.	  

Mgr.	  Libuše	  Přikrylová	  
ředitelka	  školy	  

V	  Ostravě,	  dne	  6.	  července	  2016	  


