
Základní	  škola,	  Znojmo,	  Mládeže	  3	  
	  

	  

Zpráva	  o	  činnosti	  
školy	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Naše	  škola	  se	  ve	  školním	  roce	  2015/2016	  zaměřila	  především	  na	  otázku	  inkluze.	  
Tato	  problematika	  zahrnuje	  nejen	  oblast	  žáků	  s	  SPU	  ,	  SPCH	  a	  sociálními	  
potřebami,	  ale	  i	  žáky	  s	  rozvojem	  talentu.	  

Dosáhli	  jsme	  mimořádných	  úspěchů	  v	  různých	  oborech.	  Jsme	  škola	  sportovní	  a	  
v	  této	  oblasti	  máme	  celostátní	  úspěchy,	  ale	  současně	  jsme	  i	  škola	  s	  třídami	  
zaměřenými	  na	  rozvoj	  nadání.	  Měli	  jsme	  mimořádné	  výsledky	  na	  okresní	  úrovni	  
v	  olympiádách	  matematických,	  přírodovědných,	  českého	  jazyka,	  zeměpisných	  a	  i	  
jazykových.	  Naše	  děti	  už	  od	  4.ročníku	  skládají	  zkoušky	  Cambridge	  (jsou	  nositeli	  
certifikátu	  Cambridge	  –	  Starters	  –	  YLE).	  

Máme	  pravidelnou	  účast	  na	  celostátních	  soutěžích:	  

– Logická	  olympiáda	  (ve	  školním	  roce	  2015/2016	  –	  účast	  168	  dětí,	  
v	  letošním	  roce	  250	  dětí	  zatím	  zaregistrovaných),	  

– Matematický	  Klokan.	  	  

Na	  škole	  pracuje	  už	  čtvrtým	  rokem	  Klub	  nadaných	  dětí,	  který	  se	  setkává	  každý	  
týden	  na	  90	  minut.	  S	  dětmi	  hrajeme	  stolní	  hry,	  řešíme	  logické	  úlohy	  a	  rébusy,	  ale	  
současně	  připravujeme	  ukázky	  biologie,	  chemie	  a	  fyziky.	  Chodíme	  do	  přírody,	  
jezdíme	  na	  výlety	  (např.	  Technománie	  Brno	  -‐	  VIDA).	  Dále	  na	  druhém	  stupni	  
pracuje	  kroužek	  Robotronik,	  který	  se	  pravidelně	  zúčastňuje	  soutěže	  Robotiáda.	  	  

Ve	  školním	  roce	  2016/2017	  nabídneme	  dětem	  i	  rodičům	  účast	  na	  IQ	  testování	  
pořádaném	  Mensou.	  	  

Otevřeli	  jsme	  1.	  třídu	  s	  rozšířenou	  výukou	  anglického	  jazyka	  a	  matematiky	  a	  
šestou	  třídu,	  která	  pracuje	  s	  tablety	  a	  má	  také	  navýšený	  počet	  hodin	  Aj	  a	  M.	  	  

Máme	  na	  škole	  3	  žáky	  mimořádně	  nadané.	  	  

Na	  www	  stránkách	  naší	  školy	  (http://www.zsmladeze.cz)	  najdete	  odkaz	  
na	  činnost	  Mensy	  a	  spolupráci	  s	  námi.	  
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