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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Období	  od	  úvodní	  zprávy	  z	  10.června	  2014:	  
	  
Logickou	  olympiádu	  řešili	  naši	  žáci	  už	  počtvrté.	  Loni	  bylo	  v	  krajském	  kole	  Praha	  50	  
žáků	  z	  15-‐ti	  gymnázií	  a	  pouze	  3	  ZŠ.	  Byl	  tam	  i	  žák	  z	  Květňáku	  (ZŠ	  Květnového	  vítězství	  
1554,	  Praha	  11	  –	  spolupracující	  s	  Mensou).	  Letos	  týž	  žák	  skončil	  na	  10.-‐11.	  místě	  z	  35	  
účastníků	  z	  Prahy.	  Jen	  pět	  jich	  bylo	  ze	  ZŠ,	  jinak	  samá	  gymnázia	  a	  školy	  s	  rozšířenou	  
výukou	  matematiky.	  V	  rámci	  celé	  své	  kategorie	  je	  na	  125.-‐138.	  místě	  z	  18	  409	  dětí,	  což	  
znamená,	  že	  byl	  lepší	  než	  99,29	  %	  všech	  účastníků.	  
	  
Zapojování	  žáků	  do	  soutěží	  budeme	  nadále	  akcentovat	  –	  vědomostních	  i	  
sportovních.	  Považujeme	  to	  za	  významný	  nástroj	  zjištění	  a	  rozvíjení	  nadání	  žáků.	  
Dosahujeme	  i	  mimořádných	  výsledků.	  
	  
Akcentujeme	  i	  zapojování	  do	  zájmových	  kroužků,	  projektů	  a	  akcí	  (EDISON,	  LOVCI	  
PEREL,	  ANTIFETFEST,	  KVĚTŇÁKmánie	  –	  příležitost	  pro	  talenty,	  OBOROVÝ	  DEN	  –	  
prohloubení	  učiva,…).	  
	  
Na	  rozvoji	  nadání	  žáků	  se	  svými	  aktivitami	  podílí	  také	  školní	  družina.	  

Nadaný	  žák	  z	  loňské	  9.B,	  dnes	  již	  student	  střední	  školy,	  byl	  pozván	  na	  Safer	  Internet	  
Fórum	  2014	  do	  Bruselu,	  protože	  byl	  úspěšný	  v	  celoevropské	  soutěži	  Youth	  Manifesto	  
(Vyjádři	  svůj	  názor	  na	  budoucnost	  internetu),	  vyhlášené	  v	  rámci	  projektu	  e-‐Safety	  Label.	  
Do	  tohoto	  projektu	  kolem	  bezpečnějšího	  internetu	  	  jsme	  zapojeni	  mnoha	  svými	  
aktivitami,	  v	  prosinci	  2014	  jsme	  po	  stříbrném	  labelu	  obdrželi	  z	  Bruselu	  label	  zlatý	  a	  
v	  celostátní	  soutěži	  Saferinternetu	  jsme	  i	  letos	  získali	  hodnotnou	  věcnou	  odměnu.	  

Ve	  vyučování	  	  věnujeme	  péči	  	  jak	  integrovaným,	  tak	  nadaným	  dětem	  ,	  videa	  z	  1.B	  jsou	  
konkrétní	  ukázkou	  různých	  předmětů	  a	  dalších	  aktivit.	  

DALŠÍ	  VZDĚLÁVÁNÍ	  UČITELŮ	  2014-‐2015	  –	  důraz	  na	  kritické	  myšlení	  a	  jiné	  oblasti;	  
do	  této	  rubriky	  je	  nastavena	  cesta	  z	  rubrik	  RODIČE,	  VEŘEJNOST,	  abychom	  	  nové	  
poznatky,	  zajímavé	  informace	  a	  UŽITEČNÉ	  MATERIÁLY	  poskytli	  i	  širší	  veřejnosti	  –	  
včetně	  těch,	  	  které	  máme	  z	  Mensy	  (i	  v	  samostatných	  článcích)	  –	  propagace	  Mensy.	  	  

Konference	  Mensy	  19.11.2014	  –	  účast	  a	  propagace,	  	  24.3.2015	  	  -‐	  	  propagace	  a	  studium	  
materiálů	  

9	  nových	  článků	  na	  deti.mensa.cz	  (aktuální	  podoba	  našeho	  profilu)	  

O	  Květňáku	  čteme	  v	  Učitelských	  novinách,	  Rodině	  a	  škole,	  Lidových	  novinách	  a	  jinde.	  

RNDr.	  Danuše	  Kunovjánková,	  
administrátor	  webu	  www.kvetnak.cz	  
V	  Praze,	  dne	  15.	  června	  2015	  


