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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

ZŠ	  Karla	  Čapka	  se	  nachází	  v	  Praze	  10	  Vršovicích,	  v	  současné	  době	  do	  ní	  dochází	  
cca	  360	  žáků,	  každý	  rok	  přibývá	  25–50	  nových	  žáků	  (i	  z	  jiných	  spádových	  
oblastí)	  oproti	  předcházejícímu	  školnímu	  roku.	  	  Výuka	  probíhá	  podle	  
vzdělávacího	  programu	  ŠVP	  „Škola	  pro	  děti“.	  	  

Škola	  vytváří	  programy	  pro	  velmi	  nadané	  žáky,	  je	  zapojena	  do	  programu	  
pro	  nadané	  děti	  „TALNET“	  pod	  hlavičkou	  NIDM.	  Škola	  nabízí	  kompletní	  péči	  
o	  žáky	  s	  SPU.	  	  Děti	  se	  úspěšně	  účastní	  řady	  soutěží,	  olympiád	  a	  turnajů,	  vyjíždí	  i	  
do	  zahraničí	  (z	  ME	  v	  Zatre	  v	  Rakousku	  přivezly	  juniorské	  zlato).	  	  Zapojujeme	  
netradiční	  metody	  do	  výuky,	  snažíme	  se	  podporovat	  spolupráci	  napříč	  ročníky.	  	  

Spolupracujeme	  s	  Centrem	  nadání,	  s	  Ústavem	  pro	  soudobé	  dějiny	  AV	  ČR,	  s	  MFF	  
UK,	  s	  PedF	  UK,	  s	  Městskou	  knihovnou	  v	  Praze.	  	  V	  1.	  a	  2.	  ročníku	  probíhá	  výuka	  
anglického	  jazyka	  jako	  nepovinného	  předmětu.	  

Snažíme	  se	  identifikovat	  a	  vyhledávat	  ve	  škole	  nadané	  dětí	  a	  následně	  s	  nimi	  
pokračovat	  v	  systematické	  práci.	  V	  klíčových	  předmětech	  uplatňujeme	  
diferenciaci	  a	  individualizaci	  výuky.	  	  

Pro	  co	  nejrychlejší	  podchycení	  nadaných	  žáků	  již	  v	  prvním	  ročníku	  
spolupracujeme	  s	  mateřskými	  školami	  a	  každoročně	  pořádáme	  soutěž	  	  
v	  logickém	  myšlení	  pro	  předškoláky	  Prahy	  10	  „Úlohy	  čmeldy	  Pepíka“.	  Dětem	  pak	  
ve	  škole	  nabízíme	  aktivity,	  které	  doplňují	  a	  překračují	  běžně	  probírané	  učivo	  ZŠ	  
–	  např.	  Genius	  Logicus,	  Talnet,	  Logická	  olympiáda,	  Astronomická	  olympiáda,	  
Matematická	  olympiáda,	  Pythagoriáda,	  Taktik,	  Klokan,	  Maso,	  Pražská	  střela,	  
tradičně	  velmi	  úspěšná	  účast	  na	  Deskohraní	  a	  dalších	  turnajích	  v	  deskových	  
hrách,	  zapojení	  do	  Technoplanety	  a	  BRLOHU	  (Brněnská	  logická	  hra)	  	  

1.	  stupeň	  

Ve	  vybraných	  předmětech	  (M	  +	  přírodovědné	  zaměření,	  ČJ	  +	  humanitní	  
zaměření,	  AJ)	  jsou	  organizovány	  skupiny	  pro	  nadané	  žáky.	  Nadané	  děti	  
v	  předmětech,	  kde	  projevují	  nadání,	  absolvují	  část	  výuky	  mimo	  svou	  běžnou	  
třídu	  spolu	  s	  dalšími	  nadanými	  dětmi	  a	  zbytek	  výuky	  ve	  své	  kmenové	  třídě.	  Do	  
letošních	  prvních	  tříd	  k	  nám	  nastoupilo	  několik	  dětí	  na	  doporučení	  Mensy	  ČR.	  	  

	  2.	  stupeň	  

Nadané	  děti	  absolvují	  běžnou	  výuku;	  v	  oblastech,	  kde	  prokazují	  nadání,	  jsou	  
pro	  ně	  organizovány	  výběrové	  semináře,	  které	  slouží	  jednak	  k	  obohacování,	  
rozšiřování	  a	  prohlubování	  základního	  učiva	  a	  rozvíjení	  talentu,	  jednak	  



k	  důkladné	  přípravě	  na	  odborné	  soutěže	  (v	  letošním	  roce	  hlavně	  v	  oblasti	  
matematiky).	  

Třetím	  rokem	  běží	  ve	  škole	  projekt	  „Ani	  jeden	  talent	  nazmar“,	  jedná	  se	  o	  třetí	  
ročník	  tohoto	  projektu,	  v	  prvním	  ročníku	  všichni	  pedagogové	  absolvovali	  
na	  půdě	  školy	  semináře	  věnované	  práci	  s	  nadanými	  dětmi	  (hrazeno	  z	  prostředků	  
grantu	  od	  MHMP),	  nyní	  se	  seminářů	  zúčastňují	  dle	  svých	  odborností	  a	  potřeb.	  

Již	  několik	  let	  organizujeme	  Vánoční	  turnaj	  v	  deskových	  hrách,	  kterého	  se	  
zúčastňují	  již	  i	  mimopražské	  školy,	  spolupořádáme	  soutěž	  Technoplaneta,	  
spolupracujeme	  s	  dětským	  klubem	  Kapsa	  –	  aktivní	  hraní	  deskových	  her,	  
účastníme	  se	  i	  mezinárodních	  soutěží,	  spolupracujeme	  s	  dalšími	  školami	  v	  této	  
oblasti	  (ZŠ	  Skuteč,	  ZŠ	  Čtyřlístek	  Uherské	  Hradiště).	  

Spolupracujeme	  s	  Centrem	  nadání,	  naši	  pedagogové	  se	  zúčastňují	  konferencí	  
Mensy	  ČR,	  Mgr.	  Vávrová	  je	  celostátní	  lektorkou	  pro	  učitele	  matematiky	  v	  oblasti	  
zapojování	  logických	  a	  deskových	  her	  do	  výuky,	  	  získala	  ocenění	  „Pedagogický	  
počin	  roku“	  za	  dlouhodobou	  pozitivní	  práci	  se	  šikovnými	  dětmi	  (udělilo	  Centrum	  
nadání	  a	  Mensa	  ČR).	  
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V	  Praze,	  dne	  13.	  května	  2013	  


