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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Primaškola	  –	  Soukromá	  ZŠ	  Ostrava,	  s.r.o.,	  byla	  zařazena	  do	  rejstříku	  škol	  v	  roce	  
1992.	  Škola	  se	  vždy	  zaměřovala	  na	  děti,	  které	  mají	  předpoklady	  zvládnout	  vyšší	  
požadavky	  při	  výuce.	  Důraz	  je	  kladen	  na	  individuální	  přístup	  k	  žákům.	  Ve	  třídě	  je	  
snížený	  počet	  žáků	  (cca	  20	  žáků	  v	  jedné	  třídě).	  Škola	  již	  mnoho	  let	  využívá	  výhod	  
projektového	  a	  problémového	  vyučování.	  

Nadaní	  žáci	  mají	  individuální	  péči,	  ve	  své	  oblasti	  nadání	  jsou	  dále	  rozvíjeni	  
formou	  doplňkových	  pracovních	  listů,	  samostatných	  projektů	  a	  účastí	  ve	  
školních	  projektech	  či	  úročí	  své	  nadání	  v	  soutěžích	  výtvarných,	  hudebních,	  
matematických	  a	  jazykových.	  

Spolupracujeme	  s	  různými	  organizacemi	  zabývajícími	  se	  problematikou	  nadání	  a	  
dalším	  vzděláváním	  pedagogů	  v	  této	  oblasti.	  Ve	  škole	  pořádáme	  pravidelná	  
setkávání	  rodičů	  s	  dětmi	  u	  příležitosti	  různých	  tematických	  dílen	  a	  celoškolních	  
projektů.	  

Dvakrát	  ročně	  se	  na	  naší	  škole	  uskutečňuje	  Den	  her	  s	  Mensou	  ČR.	  Na	  základě	  
úspěšnosti	  těchto	  akcí	  byl	  na	  naší	  škole	  zřízen	  také	  Klub	  deskových	  her,	  kde	  se	  
žáci	  každých	  14	  dní	  scházejí	  a	  hrají	  nejrůznější	  deskové,	  logické	  a	  strategické	  
hry.	  Tyto	  aktivity	  se	  nám	  jeví	  jako	  vhodný	  nástroj	  pro	  rozvoj	  celkového	  nadání	  
dětí,	  které	  mohou	  působit	  na	  několik	  složek	  osobnosti	  najednou	  a	  tím	  je	  
nenásilně,	  zcela	  přirozeně	  rozvíjet.	  

V	  současnosti	  je	  na	  naší	  škole	  z	  celkového	  počtu	  140	  žáků	  10	  %	  dětí	  nadaných	  a	  
14	  %	  dětí	  se	  specifickými	  poruchami	  učení	  (SPU).	  

Systém	  péče	  o	  nadané	  děti	  v	  naší	  škole	  je	  detailně	  popsán	  ve	  stejnojmenném	  
dokumentu	  (Systém	  péče	  o	  nadané	  děti),	  který	  tvoří	  přílohu	  této	  zprávy.	  
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