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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Jsme	  soukromá	  jazyková	  a	  anglická	  školka,	  zaměřující	  se	  na	  výuku	  angličtiny	  dětí	  
ve	  věku	  od	  18	  měsíců	  do	  7	  let.	  Jsme	  zapsáni	  v	  rejstříku	  škol	  a	  školských	  
zařízeních,	  což	  je	  zárukou	  odborného	  pedagogického	  personálu,	  kvalitního	  
školního	  vzdělávací	  programu	  KinderGarten	  a	  bezpečného	  provozu.	  

V	  naší	  školce	  jsou	  děti	  rozděleny	  do	  jednotlivých	  tříd	  podle	  sociální	  zralosti	  a	  
podle	  věku,	  maximálně	  po	  deseti	  na	  jednoho	  pedagoga,	  což	  nám	  umožňuje	  velmi	  
efektivní	  rozvoj	  schopností	  a	  dovedností	  každého	  dítěte,	  vytvoření	  rodinného	  
prostředí	  a	  individuální	  přístup	  k	  dětem.	  	  

Kromě	  českých	  pedagogů	  u	  nás	  vyučují	  i	  rodilí	  mluvčí,	  což	  je	  pro	  naše	  děti	  
velkým	  přínosem,	  neboť	  anglický	  jazyk	  vnímají	  jako	  přirozený	  a	  zároveň	  jsou	  
obohaceny	  o	  zkušenosti	  z	  mezinárodního	  prostředí.	  

Naší	  vizí	  jsou	  usměvavé	  a	  spokojené	  děti	  a	  jejich	  rodiče,	  ale	  také	  spokojení	  
učitelé,	  kteří	  ke	  své	  práci	  přistupují	  zodpovědně	  a	  s	  láskou.	  

Do	  programu	  pro	  předškoláky	  jsme	  zařadili	  Metodu	  dobrého	  startu	  a	  
Písmáčkovy	  úkoly,	  jejichž	  cílem	  je	  speciální	  příprava	  dětí	  na	  vstup	  do	  základní	  
školy.	  

S	  Mensa	  NTC	  Learning	  jsme	  se	  seznámili	  na	  podzim	  2013	  a	  začali	  jsme	  ji	  
aplikovat	  od	  ledna	  2014.	  V	  rámci	  ranního	  kruhu	  využíváme	  motorická	  cvičení	  –	  
otáčení	  kolem	  vlastní	  osy	  těla,	  posilujeme	  akomodaci	  oka	  pomocí	  hry	  s	  míči	  a	  
natáčení	  provázků	  a	  trénujeme	  rovnováhu	  chůzí	  po	  čáře	  nebo	  venku	  
po	  obrubnících.	  Před	  školkou	  máme	  nově	  namalovány	  dva	  skákací	  panáky,	  
kterými	  podporujeme	  hrubou	  motoriku	  dětí.	  

Jednou	  týdně	  máme	  odpolední	  Mensa	  club,	  kde	  děti	  rozvíjí	  hravou	  formou	  svůj	  
potenciál,	  talent	  a	  nadání	  pomocí	  deskových	  her	  od	  firmy	  Mindok,	  Albi	  apod.	  
Rádi	  si	  hrajeme	  s	  abstraktními	  symboly	  –	  značkami	  aut,	  vlajkami,	  pexesem,	  
pexetriem,	  Brainboxy,	  Kuřecí	  olympiádou,	  skrývačkami	  atd.	  	  

V	  červnu	  2014	  jsme	  uspořádali	  pro	  rodiče	  přednášku	  PhDr.	  J.	  Fořtíkové,	  PhD.	  
„Rozvoj	  intelektu	  dětí“,	  která	  vzbudila	  ohromný	  zájem	  o	  hry	  a	  pomůcky,	  které	  
využíváme	  v	  rámci	  Mensa	  NTC	  Learning,	  tak	  v	  Mensa	  klubu.	  V	  červnu	  2015	  jsme	  
s	  paní	  doktorkou	  Fořtíkovou	  pokračovali	  druhou	  přednáškou	  pro	  rodiče	  
tématem	  „Jak	  aktivně	  rozvíjet	  mozek	  dětí	  do	  7	  let	  věku“.	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  

učitelek	  
Rozvoj	  rozumových	  
schopností	  předškoláků	  
formou	  didaktickch	  her,	  
hlavolamů	  a	  pracovních	  listů	  

26.	  08.	  2013	   Bc.	  Petra	  Horecká	  

Ing.	  Pavla	  Máková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   09.	  09.	  2013	  
09.	  09.	  2013	  
02.	  06.	  2013	  
02.	  06.	  2013	  
02.	  06.	  2013	  

Bc.	  Petra	  Horecká	  
Ing.	  Pavla	  Máková	  
Barbora	  Tománková	  
Lucie	  Kymličková	  
Hedvika	  Časlavová,	  DiS.	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   14.	  10.2013	   Bc.	  Petra	  Horecká	  
Ing.	  Pavla	  Máková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   15.	  10.	  2013	   Bc.	  Petra	  Horecká	  
Konference	  Mensa	  pro	  rozvoj	  
nadání	  

13.	  03.	  2014	  až	  
14.	  03.	  2014	  

Ing.	  Pavla	  Máková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   02.	  06.	  2014	   Hedvika	  Časlavová,	  DiS.	  
Barbora	  Tománková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   02.	  02.	  2015	   Klára	  Simonová	  
Konference	  Mensa	  pro	  rozvoj	  
nadání	  

24.	  03.	  2015	  až	  
25.	  03.	  2015	  

Hedvika	  Časlavová,	  DiS.	  
Ing.	  Pavla	  Máková	  

Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   27.	  05.	  2015	   Hedvika	  Časlavová,	  DiS.	  
Klára	  Simonová	  

	  

Ing.	  Pavla	  Máková	  
jednatelka	  společnosti	  
Mateřská	  škola	  Fun	  4	  kids,	  s.r.o.	  

	  

V	  Praze,	  dne	  26.	  srpna	  2015	  


