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Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Základní	  koncepce	  naší	  školy	  se	  zaměřuje	  na	  podporu	  a	  rozvoj	  talentů	  dětí,	  na	  
rozvoj	  jejich	  potenciálu	  a	  vedení	  k	  úspěšnosti.	  Pilířem	  je	  výuka	  cizích	  jazyků	  a	  
moderních	  technologií	  aplikovaných	  do	  výuky.	  Samozřejmostí	  je	  pro	  nás	  i	  
osobnostní	  rozvoj	  žáků.	  

Program	  pro	  rozvoj	  talentů	  

Podpora	  a	  rozvoj	  talentovaných	  a	  nadaných	  dětí	  je	  nelehký,	  ale	  velmi	  důležitý	  
úkol.	  Nechceme	  jít	  cestou	  selekce	  nadaných	  žáků	  do	  speciálních	  tříd	  a	  skupin.	  
Naopak	  se	  snažíme	  jít	  cestou	  programu	  pro	  rozvoj	  talentu	  a	  nadání,	  který	  bude	  
přístupný	  všem.	  Vycházíme	  z	  myšlenky,	  že	  každý	  je	  na	  něco	  talentovaný.	  Je	  však	  
třeba	  talent	  nalézt	  a	  systematicky	  rozvíjet.	  

Nemluvíme	  tedy	  o	  vysoce	  nadaných	  dětech,	  ale	  o	  všech	  dětech,	  které	  mají	  
jakýkoliv	  stupeň	  a	  typ	  nadání,	  který	  by	  měla	  škola	  vysledovat	  a	  dále	  rozvíjet.	  
Cílem	  školy	  je	  rozvíjet	  a	  vychovávat	  úspěšné	  děti.	  

Pilířem	  projektu	  je	  systematický,	  soustavný	  a	  celoplošný	  screening	  talentu	  a	  jeho	  
následný	  rozvoj.	  Pojmem	  rozvoj	  rozumíme	  nejen	  rozvoj	  vědomostí,	  ale	  klademe	  
důraz	  i	  na	  rozvoj	  tvořivosti.	  

V	  současné	  době	  se	  projeví	  maximálně	  3–10	  %	  talentů.	  Nejnovější	  výzkumy	  však	  
mluví	  až	  o	  30	  %	  nadaných	  v	  populaci.	  Zde	  je	  skrytý	  potenciál	  –	  cíl	  našeho	  
snažení.	  

Cíle	  projektu	  

• Systematicky	  vyhledávat	  a	  sledovat	  nadání	  a	  talent	  dětí	  
• Snažit	  se	  u	  žáků	  vysledovat	  typ	  a	  intenzitu	  talentu	  a	  ten	  dále	  rozvíjet	  
• Správně	  a	  soustavně	  motivovat	  žáky	  k	  lepším	  výsledkům	  
• U	  dětí	  s	  vysokým	  nadáním	  připravovat	  podmínky	  pro	  individuální	  

integraci	  a	  zohlednění	  specifických	  potřeb	  
• Zajistit	  materiální	  podmínky	  pro	  rozvoj	  různých	  druhů	  nadání	  pro	  

každého	  žáka	  
• Zajistit	  personální	  zázemí	  učitelů	  systematicky	  školených	  a	  vedených	  pro	  

rozvoj	  talentovaných	  dětí	  a	  následnou	  práci	  s	  nimi	  



• Zajistit	  organizační	  opatření	  ve	  škole	  tak,	  aby	  mohly	  být	  uplatňovány	  
široké	  palety	  metod	  a	  forem	  výuky	  a	  práce	  s	  talentovanými	  dětmi	  ve	  
výuce	  i	  v	  mimoškolní	  činnosti	  

• Spolupracovat	  s	  dalšími	  organizacemi	  zabývajícími	  se	  rozvojem	  a	  
podporou	  talentovaných	  dětí	  

• Vytvářet	  výstupy	  a	  šetření	  při	  práci	  s	  talentovanými	  dětmi	  a	  ty	  
zobecňovat	  a	  případně	  přenášet	  na	  další	  subjekty	  

Více	  o	  našem	  programu	  se	  dozvíte	  na	  http://www.evokace.cz/program-‐skoly.	  

Další	  aktivity	  

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.	  

	  

Mgr.	  Eva	  Hubatková	  
ředitelka	  ZŠ	  JUDr.	  Josefa	  Mareše	  
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