
PŘÍLEŽITOST PRO VAŠE DÍTĚ
aneb třída pro talentované bude na ZŠ Masarykova v Rychnově nad Kněžnou opět otevřena
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Vážení rodiče, milé děti,

ZŠ Masarykova ul.v Rychnově n.Kn.
bude od září otevírat již posedmé
jednu šestou třídu pro talentova-
né žáky.Tuto možnost nabízí škola
jako jediná v kraji a jedna z má-
la v republice. Dlouhodobě přitom
spoluhracuje s  Mensou ČR, PPP RK
a  Centrem  nadání. Je držitelkou 
certifikátu společnosti  SCIO  za 
aktivní přístup k hodnocení  kva-
lity vlastní výchovně  vzdělávací
činnosti. 
Jedná se o třídu, kde jsou soustředěni nadaní žáci ze širokého regionu. Škola jim za pomocí moderních výukových metod dá příležitost svůj talent rozvinout a dostatečně využít. Výhodou je, že jsou děti v kolektivu stejně intelek-tuálně zdatných vrstevníků, kde navíc všichni mají zájem se vzdělávat. Mohou tedy pracovat trochu vyšším tempem, o něco méně procvičovat a více samostatně tvořit. Učivo je přiměřeně věku rozšiřováno, prohlubováno a obohacováno o další infor-mace, děti jsou vedeny k samostatné tvořivé práci, k nezávi-slosti a k samostatnému myšlení. Škola přitom využívá vhodných aktivizujících výukových metod, jako jsou samostatné projekty, logické hry, účast na soutěžích apod. Samozřejmostí je použí-vání nejmodernější didaktické techniky, na škole jsou např. již 4 interaktivní tabule a žáci mají k dispozici 66 počítačů. 

Děti ve výběrové třídě jsou přitom hodnoceny podle stejných kritérií jako žáci v běžných třídách a není tak výjimkou, že ve třídě pro talentované má kolem 80% žáků vyznamenání. Absolventi těchto tříd jsou bezproblémově přijímáni na střední školy a díky získaným dovednostem na nich dosahují dobrých studijních výsledků.  
Škola se věnuje nadaným i mimo vyučování. Celoročně zde pracují 2 kroužky logických her, chystáme otevření šachového kroužku, každým rokem pořádáme ve spolupráci s Mensou, PPP a Centrem nadání nejen pro vlastní děti, ale i pro veřejnost Den plný her.  
Na úplném začátku vzniku nové talentované třídy žáci absolvují dvoudenní adaptační kurz, kde se „startuje“ kolektivní spolupráce, utvářejí se nové vztahy. Děti se tak seznámí nejen mezi sebou, ale i se svým novým třídním učitelem.  Všichni se mají možnost vyjádřit a zveřejnit svá očekávání. Přechod do nového kolektivu je tak zcela bezproblémový a pro děti přínosný.
Přijímací řízení do této výběrové třídy proběhne na přelomu dubna a května, přihlášky si zájemci mohou vyzvednout již nyní v kanceláři školy. Děti se přijímaček nemusí obávat, nejsou těžší než běžná prověrka ve škole. Navíc je vše neveřejné, výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod přidělenými kódy.  Informace na www.zsrychnov.cz nebo na tel. 494539812. Hlásit se mohou děti z celého regionu, které letos navštěvují 5. třídu a mají dobrý prospěch.
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