Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů, Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Zpráva o činnosti
školy spolupracující s Mensou ČR
ZŠ s RVMPP Buzulucká Teplice byla založena v roce 1964 jako běžná základní
škola. Od školního roku 1980/1981 se na II. stupni rozběhlo rozšířené vyučování
matematiky a přírodovědných předmětů, ve školním roce 2001/2002 byla
otevřena první třída s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky.
Tyto předměty jsou posíleny díky navýšené časové dotaci. Již na I. stupni vedeme
žáky k tomu, aby se intenzivně zapojovali do různých vědomostních soutěží,
např. Matematické olympiády, Matematického Klokana, Pythagoriády, Bobříka
informatiky, Pangei nebo Logické olympiády. Na II. stupni se všichni žáci mohou
dle svého zájmu, nadání, nebo talentu účastnit velkého množství soutěží a
olympiád v předmětech jako je matematika, informatika, zeměpis, dějepis,
biologie, chemie, český jazyk nebo cizí jazyky (viz samostatný dokument
Olympiády a soutěže ve školním roce 2017/2018).
V listopadu 2017 proběhlo na škole Testování MENSA, kterého se zúčastnili
nejen žáci a učitelé naší školy, ale i veřejnost v celkovém počtu 248 testovaných.
V loňském školním roce 2017/2018 se naše škola intenzivně zapojila do Logické
olympiády, úspěšně se registrovalo celkem 210 žáků, do krajského kola v Ústí
nad Labem se probojovalo celkem 21 žáků, z toho 13 žáků z I. stupně školy.
V letošním školním roce 2018/2019 se zaregistrovalo do Logické olympiády
celkem 83 žáků z I. stupně a 102 žáků z II. stupně, do krajského kola jelo celkem
14 úspěšných semifinalistů, z toho 6 semifinalistů z II. stupně školy.
Stalo se již tradicí, že naši šachisté z I. i II. stupně vyhrávají okresní i krajská kola
Přeboru škol v šachu a starší šachisté postupují do republikového finále, ve
kterém si měří své šachové dovednosti, schopnosti a logické uvažování na
celostátní úrovni soutěže.
Mgr. Ludmila Hrubá
zástupkyně pro I. stupeň
V Teplicích, dne 14. listopadu 2018

