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otevírá Klub zvídavých dětí 

Mensa ČR zřizuje po celé republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných 

dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Věkové zacílení je první a 

druhý stupeň základní školy. Kluby nadaných dětí spolupracují většinou s městy a se základními školami, které 

poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení 

významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Četnost schůzek je zpravidla 1x za dva týdny a náplní 

jsou především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a 

deskové hry. 

 

Klub zvídavých dětí na ZŠ Kvítková 

● začíná svou činnost v pátek 18. 10. 2019 ve 14 hodin v učebně 201  

● další schůzka je 31. 10. 2019 

● je otevřen pro všechny zvídavé děti, IQ nerozhoduje 

● je určen i pro žáky jiných základních škol  

● koná pravidelné schůzky - 1x za dva týdny – vždy v pátek sudého týdne, od 14 – 

15.30 hodin či déle 

● je pro žáky zdarma 

● nabízí pestrý program s ohledem na zájmy a potřeby zvídavých dětí 

● je určen i pro žáky jiných základních škol  

 

Přihlášky lze zasílat mailem, prostřednictvím dětí, lze se přihlásit i přímo na první 

schůzce. 

 

● Kontaktní osoby 

● Daniela Kratinová, tel. 603 34 25 36, daniela.kratinova@zskvitkova.cz 

● Gabriela Zuzaníková, gabriela.zuzanikova@zskvitkova.cz 

 

 

Přijďte se podívat na první schůzku, těšíme se na Vás. 

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd#kde-je-najdete
mailto:daniela.kratinova@zskvitkova.cz
mailto:gabriela.zuzanikova@zskvitkova.cz


 

 

Přihláška do Klubu zvídavých dětí 

na ZŠ Kvítková 2019/2020 

 

Přihlašuji svou dceru/ svého syna do Klubu zvídavých dětí. 

 

Jméno a příjmení 

žáka/žákyně 

 

ZŠ, kterou navštěvuje 

 

 

Třída 

 

 

Tel. na dítě 

 

 

Jméno a příjmení 

-rodiče 

 

Tel. na rodiče 

 

 

Mail na rodiče 

 

 

Podpis rodiče 

 

 

Datum 

 

 

 


