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Zpráva o činnosti
školy spolupracující s Mensou ČR
Podpora nadání je součástí vize naší školy. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou
metodicky vedeni k tomu, aby nadání žáků rozvíjeli a podporovali. Účastníme se
dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu nadání ve výuce i mimo ni. V běžné
výuce má každý učitel k dispozici nadstandartní úlohy, logické hry, scrabble a
další pomůcky pro žáky, kteří jsou rychlejší, bystřejší a potřebují individuální
přístup.
Na 1. stupeň využívají učitelé ve výuce Montessori pomůcky, které jsou velmi
oblíbené. V 9. ročníku mají žáci zařazen povinný předmět finanční gramotnost, v
7. ročníku předmět mediální výchova, v 6. ročníku etickou výchovu. Navýšili jsme
hodiny pro výuku anglického jazyka, kdy půlíme všechny třídy pro efektivnější
vzdělávání. V hodinách matematiky zařazujeme do klasické výuky metody a
interaktivní učebnice profesora Hejného, používáme tangramy, desky Logico
Picollo, geodesky, luštíme řady čísel, obrázkové rovnice a další.
V hodinách je využívána skupinová a párová práce žáků, zařazujeme projektovou
výuku. Všechny učitelky, které vyučují matematiku na 1. i 2. stupni se účastnili
školení a letní školy Matamatika Hejného.
Ve výuce využíváme vrstevnické vyučování, které je velkou příležitostí pro
nadané žáky. Využíváme vzdělávání v souvislostech, konstruktivistické postupy,
problémové vyučování, učení hrou, inscenační metody výuky, badatelsky
orientovanou výuku a další, které podporují a motivují individualizaci
vzdělávání.
Naši žáci se účastní vědomostních, kreativních a sportovních soutěží.
V rámci rozvoj nadání nabízíme mnoho zájmových útvarů (počítače, výtvarný
kroužek, fotografický, NETVOR, gymnastika, angličtina, sportovně pohybové hry,
výtvarné tvoření, keramika, flétny, vaření, cyklistický kroužek, klub zvídavých
dětí, autorská kniha, basketbal, čtenářský kroužek, deskové hry, zeměpisný
kroužek).
Pořádáme projektové dny ve spolupráci s technickým klubem mládeže, dále pak
workshopy se střední školou ve Štětí. Úzce spolupracujeme se ZUŠ Štětí,
pořádáme společné výstavy, tvoření, představení a společné vzdělávání
pedagogů.

Díky zapojení do projektů a grantů různých institucí a organizací se nám
podařilo získat finanční podporu na nákupy dalších didaktických pomůcek, her a
materiálu pro další motivaci žáků ke vzdělávání.
Ve školním roce 2020/2021 získala naše škola statut fakultní škola Pedagogické
fakulty UJEP Ústí nad Labem, dále jsme EKOŠKOLA, jsme zařazeni do Sítě
podpory nadání (SIPON).
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