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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Ve	  škole	  již	  sedmým	  rokem	  pracuje	  Klub	  nadaných	  dětí.	  Klub	  je	  určen	  převážně	  
pro	  žáky	  1.	  stupně.	  Náplň	  jednotlivých	  setkání	  je	  velmi	  různorodá	  a	  pestrá.	  

Vedoucí	  klubu	  nadaných	  dětí	  každé	  dva	  roky	  organizují	  ve	  spolupráci	  s	  Mensou	  
ČR	  	  testování	  IQ	  pro	  děti.	  Možnost	  otestovat	  své	  dítě	  je	  nabídnuta	  zejména	  
rodičům	  mladších	  žáků,	  kteří	  se	  podle	  dosaženého	  výsledku	  mohou	  stát	  dalšími	  
členy	  klubu.	  

Žáci	  školy	  se	  zapojují	  každoročně	  do	  Logické	  olympiády.	  Za	  zmínku	  stojí	  účast	  
našeho	  žáka	  v	  celostátní	  soutěži,	  měli	  jsme	  také	  několik	  krajských	  finalistů.	  

Žáci	  1.	  stupně	  se	  v	  průběhu	  roku	  účastní	  matematických	  soutěží	  –	  Matematická	  
olympiáda,	  Pythagoriáda,	  Pangea	  a	  Klokánek.	  I	  v	  těchto	  soutěžích	  jsme	  získali	  
pěkná	  umístění.	  

Děti	  naší	  školy	  se	  rovněž	  účastní	  šachových	  soutěží.	  

Od	  4.	  ročníku	  mají	  žáci	  do	  učebního	  plánu	  zařazenu	  informatiku,	  protože	  v	  
současné	  době	  se	  škola	  zaměřuje	  na	  informační	  a	  komunikační	  technologie.	  
Dalším	  zaměřením	  školy	  jsou	  přírodovědné	  předměty	  a	  ekologie.	  

Škola	  organizuje	  a	  účastní	  se	  i	  soutěží	  jazykových,	  hudebních,	  recitačních,	  
výtvarných,	  počítačové	  gramotnosti	  a	  sportovních.	  	  

Podporujeme	  také	  sportovně	  nadané	  děti,	  spolupracujeme	  s	  hokejovým	  a	  
házenkářským	  klubem,	  klubem	  stolního	  tenisu,	  biatlonu	  a	  juda.	  

Velkou	  oblibu	  u	  žáků	  mají	  projektové	  dny,	  při	  kterých	  se	  děti	  mohou	  realizovat	  
podle	  vlastního	  uvážení	  a	  iniciativy.	  

Žáci	  2.	  stupně	  se	  pravidelně	  účastní	  olympiád	  v	  jazyce	  českém,	  anglickém,	  
německém,	  matematice,	  biologii,	  dějepise	  a	  zeměpise	  a	  rovněž	  jsou	  
prostřednictvím	  svých	  učitelů	  zapojeni	  do	  mnoha	  mezinárodních	  projektů.	  

Škola	  spolupracuje	  s	  Policií	  ČR,	  městskou	  policií,	  hasičským	  záchranným	  sborem,	  
zdravotnickou	  záchrannou	  službou	  a	  městskou	  knihovnou.	  

Mgr.	  Renáta	  Haschková	  
učitelka	  na	  1.	  stupni	  

Ve	  Vsetíně,	  dne	  11.	  září	  2016	  


