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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Soukromá	  základní	  škola,	  spol.	  s	  r.o.	  –	  „PRIMAškola“	  je	  devítitřídní	  školou.	  
V	  každém	  ročníku	  je	  vždy	  po	  jedné	  třídě,	  povolená	  kapacita	  je	  maximálně	  150	  
žáků.	  	  

Každoročně	  testujeme	  nově	  příchozí	  žáky,	  včetně	  celé	  první	  třídy.	  Na	  základě	  
výsledků	  testování	  provádíme	  nominace	  –	  žákovské,	  učitelské	  a	  rodičovské	  a	  dle	  
zájmu	  nabízíme	  zpracování	  individuálních	  plánů	  –	  tzv.	  Dohod	  se	  žákem.	  Ty	  
tvoříme	  společně	  v	  týmu	  pedagogů	  na	  základě	  nadání	  jednotlivých	  žáků.	  Výstupy	  
jsou	  pak	  různé	  –	  od	  diferenciace	  ve	  výuce,	  předvedení	  práce	  před	  svou	  třídou,	  
po	  prezentace	  před	  rodiči	  nebo	  před	  ostatními	  nadanými	  dětmi	  ve	  škole.	  

Pro	  nadané	  žáky	  máme	  klub	  BADATEL,	  který	  pracuje	  v	  dopoledních	  nebo	  
odpoledních	  hodinách	  na	  konkrétních	  úkolech	  jednotlivých	  žáků,	  zejména	  
přírodovědného	  charakteru.	  	  

S	  nadanými	  žáky	  dále	  pracujeme	  v	  odpoledních	  kroužcích	  –	  např.	  LOGIK,	  jehož	  
náplní	  jsou	  různé	  hlavolamy,	  rébusy,	  deskové	  hry	  apod.	  

Mimořádně	  nadaným	  žákům	  umožňujeme	  výuky	  některých	  předmětů	  ve	  vyšších	  
ročnících.	  S	  ohledem	  na	  ně	  tvoříme	  také	  rozvrh	  školy,	  aby	  tito	  žáci	  mohli	  
přecházet	  na	  některé	  hodiny	  tak,	  aby	  jim	  nenarušovaly	  docházku	  v	  kmenové	  
třídě.	  

Jednou	  za	  rok	  pořádáme	  celoškolní	  DEN	  DESKOVÝCH	  HER.	  Všechny	  učebny	  
školy	  se	  promění	  v	  tematicky	  uspořádané	  herny	  a	  jednotliví	  žáci	  jimi	  mohou	  
procházet	  a	  dle	  zájmu	  řešit	  problémové	  úkoly	  nebo	  se	  věnovat	  samotným	  
deskovým	  hrám.	  	  

Všichni	  žáci	  mají	  v	  PRIMAškole	  přístup	  k	  internetu	  přes	  WIFI,	  mohou	  využívat	  
školní	  notebooky	  ve	  vyučovacích	  hodinách,	  ale	  také	  odpoledne	  při	  přípravách	  
vlastních	  projektů	  apod.,	  od	  první	  třídy	  pracují	  s	  iPady.	  

Jsme	  zapojeni	  do	  soutěží	  pořádaných	  Mensou,	  Logické	  olympiády	  se	  zúčastnilo	  
téměř	  30	  žáků	  v	  kategoriích	  A1,	  A2,	  B,	  z	  toho	  byli	  dva	  žáci	  krajskými	  
semifinalisty.	  
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