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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Jsme	  moderní	  a	  progresivní	  škola	  kladoucí	  důraz	  na	  talent	  a	  nadání	  žáků.	  
Snažíme	  se	  jej	  ve	  výuce	  i	  zájmové	  činnosti	  co	  nejlépe	  rozvíjet.	  Moderní	  
technologie,	  znalost	  jazyků	  a	  informační	  gramotnost	  jsou	  základy,	  na	  kterých	  
stavíme	  úspěšnost	  našich	  studentů	  při	  dalším	  studiu	  i	  v	  životě.	  

Na	  škole	  uplatňujeme	  tzv.	  „Program	  pro	  rozvoj	  talentů“.	  Tento	  projekt	  vychází	  z	  
dlouholetých	  zkušeností	  z	  praxe	  a	  nechce	  jít	  cestou	  selekce	  nadaných	  do	  
speciálních	  tříd	  a	  skupin,	  neboť	  moderní	  výsledky	  výzkumů	  ukazují	  
problematičnost	  této	  cesty.	  Naopak	  se	  snažíme	  jít	  cestou	  programu	  pro	  rozvoj	  
talentu	  a	  nadání,	  který	  bude	  přístupný	  každému	  a	  vycházíme	  z	  myšlenky,	  že	  
každý	  je	  na	  něco	  talentovaný	  a	  tyto	  talenty,	  byť	  často	  latentní	  je	  třeba	  probudit	  a	  
systematicky	  rozvíjet.	  Škola	  vytváří	  materiální,	  personální,	  organizační	  a	  tvůrčí	  
podmínky	  pro	  optimální	  stimulaci	  a	  rozvoj	  talentu	  a	  nadání.	  Tento	  program	  
nabízí	  podmínky	  a	  možnosti	  každému	  vysledovat	  a	  následně	  rozvinout	  svůj	  typ	  
talentu	  a	  nadání.	  Pilíře	  projektu	  jsou	  systematický,	  soustavný	  a	  celoplošný	  
screening	  a	  depistáž	  talentu	  a	  jeho	  následný	  rozvoj.	  Bližší	  informace	  o	  projektu	  
najdete	  na	  http://www.evokace.cz/index.php?p=1.	  

Při	  znojemské	  ZŠ	  JUDr.	  Josefa	  Mareše	  působí	  klub	  nadaných	  dětí,	  a	  to	  na	  prvním	  i	  
druhém	  stupni.	  Mladší	  děti	  pořádají	  v	  rámci	  klubu	  vycházky	  do	  okolí	  školy	  s	  
orientační	  náplní,	  ve	  třídě	  využívají	  hlavně	  deskových	  her,	  ale	  hrají	  také	  hry	  
postřehové,	  např.	  orientace	  s	  plánkem	  v	  ZŠ	  či	  zpracování	  mapky	  svého	  bydliště.	  
Náplň	  činnosti	  starších	  dětí	  je	  především	  hraní	  deskových	  her,	  luštění	  
nejrůznějších	  rébusů	  a	  pořádání	  poznávacích	  výletů.	  

Naši	  žáci	  se	  pravidelně	  účastní	  Logické	  olympiády.	  
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