
Škola má nastavenou vzdělávací koncepci a realizuje systematickou péči v rozvoji MiND,  
a to ve formě:
     2-úrovňové výuky některých/všech klíčových předmětů (MA, ČJ, AJ,...)
      oddělených skupin k zajištění obohacujících, mezipředmětových hodin MiND v rámci 

ročníku či napříč ročníky
     integrace MiND žáků ve třídě

Škola vyhledává a provádí screening intelektového nadání dětí již před nástupem  
do 1. třídy, tj. u zápisu
     za přítomnosti Qiido Poradny
     samostatně (je však proškolena v „Qiido Metodice screeningu MiND u zápisu ZŠ“)

Škola umožňuje realizovat diagnostiku intelektového nadání prostřednictvím:
     Qiido Poradny
     spřízněné a v problematice MiND zkušené i spolupracující místně příslušné PPP

Škola spolupracuje s okolními MŠ ve včasném vyhledávání a nominaci MiND dětí  
(budoucích prvňáčků)
Na škole proběhla ve formě Qiido depistáží nominace intelektově nadaných žáků  
na celém 1. stupni školy
Pedagogové školy jsou kvalifikovaně seznámeni s problematikou vzdělávání  
a rozvoje MiND

Pedagogové školy pravidelně absolvují další vzdělávání pedagogů v problematice 
vzdělávání a rozvoje MiND (Qiido metody a formy výuky, emoční inteligence v komunikaci 
a přístupu k MiND, legislativní možnosti a souvislosti, pedagogicko-manažerský mentoring, 
spolupráce a komunikace s 3. stranami,...)

Zástupci školy se zájmem o problematiku MiND se každoročně účastní  
„Qiido Setkání škol vzdělávájících MiND“
Zástupci školy se zájmem o problematiku MiND se každoročně účastní  
„Pracovního dne Qiido“
Škola umožňuje stáže jiným školám se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND
Pedagogové školy vzdělávají a konzultují pedagogickým kolegům jiných škol
Škola pravidelně komunikuje s rodiči MiND žáků a proaktivně je zapojuje do podpory  
jejich vzdělávání a rozvoje
Zástupci školy se zájmem o problematiku MiND jsou absolventy Qiido Akademie

Ing. Miriam Janyšková, MBA
zakladatelka a předsedkyně správní rady

OSVĚDČENÍ
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Základní škole udělujeme pro školní rok titul

protože splňuje min. 10 bodů z následujících kritérií:

V Praze dne 
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