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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Ucelený	  program	  NTC	  Learning	  naše	  školka	  využívá	  prvním	  rokem.	  Všichni	  
učitelé,	  včetně	  rodilé	  mluvčí,	  byli	  seznámeni	  se	  základními	  principy	  NTC	  
Learningu	  a	  s	  jejich	  následným	  využitím	  v	  praxi.	  Každý	  z	  pedagogů	  zařadil	  
příslušné	  aktivity	  podporující	  intelektovou	  stimulaci	  dětí	  do	  denního	  režimu	  tak,	  
aby	  byly	  přizpůsobeny	  individuálnímu	  rozvoji	  dítěte	  a	  aby	  korespondovaly	  
s	  adekvátní	  věkovou	  skupinou.	  

S	  metodou	  NTC	  Learning	  jsme	  začali	  pracovat	  již	  v	  průběhu	  loňského	  školního	  
roku	  v	  době	  absolvování	  jednotlivých	  kurzů.	  Nejprve	  jsme	  zařadili	  do	  ranního	  
cvičení	  rotační,	  motorická	  a	  rovnovážná	  cvičení,	  což	  se	  dětem	  moc	  líbilo.	  
V	  průběhu	  dopoledních	  vycházek	  jsme	  dětem	  nechávali	  větší	  prostor	  pro	  chůzi	  
na	  obrubníku	  a	  po	  čáře	  (bylo	  zajímavé	  sledovat,	  jak	  banální	  věc	  jako	  je	  chůze	  
po	  čáře	  dělá	  některým	  dětem	  problém).	  

Po	  absolvování	  všech	  kurzů	  jsme	  se	  rozhodli,	  že	  s	  touto	  metodou	  začneme	  cíleně	  
pracovat	  od	  školního	  roku	  2015/2016.	  Vedle	  dílčích	  částí,	  jež	  jsme	  aplikovali	  
do	  výuky	  již	  dříve,	  jsme	  do	  odpoledních	  hodin	  zařadili	  NTC	  Learning	  club	  –	  
Chytré	  hlavičky.	  Tato	  aktivita	  probíhá	  1x/týden	  u	  mladších	  dětí	  a	  1x/týden	  
u	  starších	  dětí.	  V	  odpoledním	  klubu	  pracujeme	  s	  abstraktními	  symboly	  (značky	  
aut),	  k	  nimž	  se	  učíme	  vytvářet	  dvojí	  asociace,	  dále	  využíváme	  didaktické	  
pomůcky	  jako	  jsou	  např.	  MUTABENE	  –	  soubory	  karet	  Logico,	  pexetria,	  GRANA	  –	  
Hádanky	  dráčka	  Fráčka,	  soustavně	  vypracováváme	  listy	  z	  knihy	  Rozvoj	  
rozumových	  schopností	  u	  dětí	  v	  MŠ	  od	  J.	  Fořtíkové	  či	  Zrakové	  vnímání	  
od	  J.	  Bednářové	  a	  také	  si	  hrajeme	  s	  legem,	  kostkami,	  stavebnicemi,	  kde	  se	  učíme	  
stavět	  podle	  předlohy.	  

Na	  začátku	  školního	  roku	  2015/2016	  jsme	  na	  třídních	  schůzkách	  informovali	  
rodiče	  o	  spolupráci	  s	  Mensou	  ČR,	  která	  je	  zveřejněná	  i	  na	  našich	  webových	  
stránkách.	  Seznámili	  jsme	  je	  s	  metodou	  NTC	  systém	  učení,	  kterou	  realizujeme	  
v	  rámci	  výuky	  s	  dětmi.	  Vysvětlili	  jsme	  jim	  jednotlivé	  fáze	  NTC	  systému	  učení	  a	  
ukázali	  jim	  konkrétní	  příklady.	  Dále	  rodičům	  v	  prostorách	  šatny	  (u	  nástěnky	  
pro	  rodiče)	  umožňujeme	  nepřetržitý	  přístup	  k	  Mensa	  časopisu,	  do	  kterého	  
mohou	  nahlédnout.	  

Ve	  školním	  roce	  2016/2017	  budeme	  pokračovat	  v	  našem	  odpoledním	  klubu	  
Chytré	  hlavičky	  a	  u	  dětí,	  které	  již	  NTC	  Learning	  alespoň	  trošku	  znají,	  se	  
zaměříme	  na	  práci	  s	  enigmatickými	  hádankami.	  



Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   02.	  02.	  2015	   Mgr.	  Kristýna	  Skružná	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   27.	  04.	  2015	  	   Mgr.	  Kristýna	  Skružná	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   29.	  05.	  2015	   Mgr.	  Kristýna	  Skružná	  

	  

Zpracovala:	  

Mgr,	  Kristýna	  Skružná	  
hlavní	  učitelka	  MŠ	  

	  

Vedení:	  

Ing.	  Karin	  Gombalová	  
majitelka	  školky	  

	  

V	  Praze,	  dne	  30.	  června	  2016	  


