
Třída pro talentované žáky podvanácté 

             Když se v roce 2005 rozhodlo tehdejší vedení školy 

(ředitel Mgr. Luděk Petr a zástupkyně Ivana Vítková) vybudovat 

tzv. talentovanou třídu pro práci s nadanými žáky, nikdo 

netušil, jak se tento projekt setká s pochopením rodičů a 

veřejnosti vůbec. Od té doby uběhlo více než deset let a jak 

je vidět, byl to dobrý „tah“. 

     I ve školním roce 2016/2017 budeme otevírat třídu 6. A 

pro žáky, kteří jsou motivováni k dalšímu studiu. Práce 

v talentovaných třídách probíhá ve shodě se ŠVP a také má 

stejný základ jako v paralelních třídách. Jelikož jsou však 

tito žáci povětšinou dobře motivováni a podporováni i svými 

rodiči, práce zde probíhá v rychlejším tempu a tím zbývá čas 

na nadstavbu v podobě dalších projektů, méně tradičních metod, 

postupů a řešení složitějších zadání. 

     Výuka v této třídě vyžaduje pochopitelně i neustálé 

vzdělávání pedagogů, kteří se snaží „držet krok“ s dobou, 

jezdí na nejrůznější školení, sami se stávají lektory a 

předávají své dobré zkušenosti kolegům, připravují pro své 

žáky zajímavé hodiny a snaží se své žáky vést k odpovědnosti, 

komunikaci a podporují je. Jako jeden z nejdůležitějších 

faktorů je dobrá spolupráce rodiny se školou. 

      Na naší škole probíhá vedle klasické výuky i řada akcí a 

programů, které zpestřují školní život žáků, učitelů i rodičů. 

Jmenujme za všechny například adaptační kurzy pro žáky 6. tříd 

a štafetové mezitřídní soutěže, sportovní dny v bazénu, Dny 

exkurzí, Halloween-party, setkání s rodilými mluvčími 

v angličtině, vánoční turnaj v košíkové (žáci proti učitelům), 

Den plný her, lyžařské a plavecké výcviky, výchovné koncerty, 

školní výlety, exkurze nebo slavnostní vyřazování žáků 9. 

ročníku. Ze všech akcí pořizujeme fotografie, bohatou 

fotogalerii a mnoho informací naleznete na www.zsrychnov.cz. 

     Všechny srdečně zveme k návštěvě školy. Zájemci o 

přijímací zkoušky nechť odevzdají přihlášku ke zkouškám do 

kanceláře školy do 6. 4. 2016. Přijímací zkoušky se budou 

konat ve středu 20. 4. 2016 od 7:55 h na ZŠ RK Masarykova. 

Budeme se těšit na všechny zájemce o vzdělávání právě na naší 

škole – nejen ve třídách pro talentované žáky   

                                                    vedení ZŠ  

http://www.zsrychnov.cz/

