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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

ZŠ	  Pardubice,	  Staňkova	  128	  je	  úplnou	  základní	  školou.	  Prioritami	  školy	  jsou	  cizí	  
jazyky,	  výtvarný	  výchova,	  ekologie	  a	  podpora	  nadaných	  žáků.	  Školu	  navštěvují	  
kromě	  pardubických	  žáků	  i	  žáci	  ze	  spádových	  obcí.	  Máme	  21	  tříd	  v	  9	  ročnících	  
a	  486	  žáků.	  

V	  rámci	  doplňkové	  činnosti	  realizujeme	  kromě	  jiného	  zájmovou	  činnost	  pro	  naše	  
žáky	  zaměřenou	  na	  oblast	  jazykovou,	  sportovní,	  výtvarnou	  a	  dramatickou.	  V	  září	  
2012	  jsme	  založili	  Klub	  přemýšlivých	  dětí.	  Cizí	  jazyky	  podporujeme	  také	  účastí	  
rodilého	  mluvčího.	  

V	  1.	  ročníku	  vytváříme	  podnětné	  prostředí	  pro	  všechny	  žáky	  zařazením	  
netradičních	  úloh,	  diferenciace	  úkolů,	  sebehodnocení	  a	  nabídky	  1	  hodiny	  
českého	  jazyka	  a	  matematiky	  mimo	  kmenovou	  třídu	  s	  cílem	  podpořit	  
individuální	  schopnosti	  žáků.	  Ke	  konci	  1.	  ročníku	  nabízíme	  rodičům	  možnosti	  
diagnostického	  vyšetření	  dítěte	  v	  PPP.	  

Na	  základě	  výsledků	  diagnostiky	  v	  PPP	  pracujeme	  s	  vybranou	  skupinou	  žáků	  
nadprůměrných	  a	  mimořádně	  nadaných	  v	  dalších	  ročnících.	  Opět	  pracujeme	  
1	  hodinu	  v	  rámci	  českého	  jazyka	  a	  matematiky	  mimo	  kmenovou	  třídu,	  nabízíme	  
možnost	  navštěvovat	  některé	  hodiny	  předmětů	  českého	  jazyka,	  matematiky	  a	  
prvouky(vlastivědy,	  přírodovědy)	  ve	  vyšších	  ročnících	  na	  základě	  výsledků	  PPP	  
a	  po	  dohodě	  s	  rodiči.	  

Účastníme	  se	  soutěží	  včetně	  Logické	  olympiády,	  pořádáme	  Den	  plný	  her,	  
realizujeme	  Klub	  přemýšlivých	  dětí.	  Nabízíme	  odpolední	  zájmovou	  činnost.	  	  

Připravujeme	  podporu	  nejmenších	  dětí	  ve	  škole	  zavedením	  NTC	  metody	  
ve	  spolupráci	  s	  paní	  	  PhDr.	  Jitkou	  Fořtíkovou,	  Ph.D.	  Naším	  cílem	  je	  proškolit	  
co	  největší	  počet	  pedagogů	  1.	  stupně.	  

Více	  se	  budeme	  zaměřovat	  na	  vzdělávání	  nadprůměrných	  žáků	  v	  konkrétních	  
předmětech	  ve	  vyšším	  ročníku.	  

Mgr.	  Gisela	  Kostelecká	  
ředitelka	  školy	  
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