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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Naše	  škola	  se	  zaměřuje	  na	  rozvoj	  talentů	  (speciální	  výuka	  cizích	  jazyků	  –	  rodilí	  
mluvčí,	  rozšiřující	  látka	  –	  extra	  výuka:	  fyzika,	  zeměpis,	  matematika,	  dějepis,	  
biologie,	  český	  jazyk).	  Čtvrtým	  rokem	  u	  nás	  organizujeme	  výuku	  mimořádně	  
nadaných	  dětí	  (první	  i	  druhý	  stupeň).	  	  

Při	  skupinové	  výuce	  nadaných	  jsou	  výukové	  předměty	  vyučovány	  ve	  skupině	  6–
7	  dětí;	  důraz	  je	  kladen	  na	  rozvoj	  výjimečných	  schopností	  dítěte	  –	  individuální	  
přístup,	  logického	  a	  kritického	  myšlení,	  prohlubování	  a	  akcelerace	  učiva.	  

Většina	  předmětů	  má	  svůj	  paralelní	  ekvivalent	  vyučovaný	  v	  anglickém	  jazyce	  
rodilým	  mluvčím	  (rozšiřující	  předměty	  Science	  a	  Humanities).	  Naše	  škola	  
připravuje	  děti	  (jsme	  Cambridge	  English	  Language	  Assessment	  centrum)	  
ke	  skládání	  certifikovaných	  zkoušek	  z	  anglického	  jazyka.	  Tyto	  certifikáty	  skládají	  
děti	  v	  průběhu	  studia	  od	  druhé	  do	  deváté	  třídy	  (od	  roku	  2008	  do	  2016	  složilo	  
certifikovanou	  zkoušku	  celkem	  175	  našich	  dětí,	  ze	  7	  přihlášených	  žáků	  složilo	  
certifikát	  FCE	  všech	  7).	  	  	  

V	  rámci	  odpoledních	  aktivit	  nabízíme	  našim	  žákům	  kluby	  Logika	  (tři	  samostatné	  
skupiny),	  Šachy,	  Science	  klub.	  

Každoročně	  se	  účastníme	  logické	  olympiády	  a	  na	  naší	  škole	  proběhlo	  ke	  dni	  
4.2.2016	  rovněž	  testování	  IQ	  (z	  35	  testovaných	  žáků	  spadá	  25	  do	  kategorie	  
„velmi	  vysoký	  nadprůměr“,	  5	  žáků	  spadá	  do	  kategorie	  „vysoký	  nadprůměr“	  –	  
počet	  žáků	  na	  škole	  je	  95).	  	  Dále	  se	  naše	  škola	  pravidelně	  účastní	  SCIO	  testování	  
(Stonožka,	  SCATE,	  Dovednosti	  pro	  život,	  Učební	  styly,	  Čtenář	  –	  klademe	  zvláštní	  
důraz	  na	  rozvoj	  čtenářské	  gramotnosti)	  v	  nichž	  dosahujeme	  nadprůměrných	  
výsledků,	  olympiád	  z	  většiny	  povinných	  předmětů,	  nejrůznějších	  soutěží	  a	  
projektů	  (např.	  Pohár	  vědy	  –	  dva	  týmy,	  SPARE,	  Bobřík	  informatiky	  atd.)	  či	  
vzdělávacích	  kurzů	  (např.	  Mozek	  a	  lidské	  tělo	  v	  experimentech	  atd.).	  	  	  

Naši	  pedagogové	  se	  pravidelně	  účastní	  seminářů	  věnovaných	  problematice	  
identifikace	  a	  rozvoje	  nadání	  u	  dětí.	  	  

V	  roce	  2015	  byla	  naše	  škola	  zapsána	  do	  seznamu	  škol	  podporujících	  talentované	  
děti	  v	  rámci	  projektu	  Talentovaní	  (www.talentovani.cz).	  
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