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Jak to u nás začalo
 ZŠ Krátká, Klášterec nad Ohří 

 2014 nadané děti v 1. a ve 2. třídě 

(z toho 4 mimořádně nadané)

 vznik kroužku „ Zábavné logiky“ 

(centra, kde se mohou nadané děti setkávat)

 2015 dovybavení kroužku „ Zábavné logiky“ 

finanční příspěvek nadace ČEZ (100 000 Kč)

 zakoupení Mindok her (Smart Games), počítačových výukových programů

a tabletů



Spolupráce s nad. fondem Qiido a firmou BOS
 od roku 2016 spolupracujeme s nadačním fondem Qiido

 stali jsme se podporovanou školou

 v této době vzniklo na naší škole Centrum nadání, kde se začaly sdružovat nadané děti z blízkého 
okolí

 díky společnosti BOS mohly na naší škole vzniknout skupiny MIND, které se zde učily několik hodin 
v týdnu odděleně od ostatních dětí

 tyto skupiny vznikaly napříč ročníky (nejsilnější skupina čítala i 14 dětí, jinak průměrně 6-7 dětí)

 vybírány byly děti, které byly diagnostikovány PPP (u nás je to PPP v Kadani, kde se nadaným dětem 
věnuje Mgr. Tereza Beníšková)

 vyučovány byly pedagogy, kteří měli zkušenosti s nadanými žáky, docházeli k nám i pedagogové z 
místního gymnázia

 v těchto skupinách jsme pomáhali dětem pracovat na náročnějších projektech, které byly přiměřené 
jejich vyššímu nadání



Finanční podpora firmy BOS
 díky této spolupráci - vznik skupin pro nadané děti na naší škole

 finanční ohodnocení lidí, kteří v této skupině učí (externí pracovníci)

 vybavení třídy MIND (nové pomůcky pro kreativní tvoření, hry pro rozvoj logického myšlení, 
rozšíření knihovny o encyklopedie, slovníky, mikroskopy, elektronické stavebnice aj.)

 prohlídka firmy - představení dané firmy, vysvětlení fungování firmy, představení pozic, na které by 
děti mohly, až dostudují, dosáhnout

 vysvětlení důležitosti rodných kořenů - zvýšení vzdělanosti v našem regionu

 myšlenka - pomůžeme, vzpomenou si - zůstanou nám chytré hlavy

 možné už nyní - vhodné projekty, v nichž by se děti mohly projevit a zapojit své bystré hlavy



O co se u nadaných dětí snažíme

 docílit toho, aby dítě věřilo samo v sebe

 aby se cítilo prospěšné a potřebné

 aby vědělo, že je pro společnost důležité

 aby se naučilo přijmout svou výjimečnost

 aby se naučilo žít se svou odlišností a pak se teprve naplno mohlo věnovat rozvinutí svého nadání

 aby se naučilo naslouchat ostatním, přijmulo i jiné názory

 aby se nebálo své myšlenky vyslovovat nahlas

 aby se naučilo pracovat s chybou a přijmulo ji



Co se nám podařilo
 naším výsledkem bylo, že se děti dokonale poznaly a uměly se respektovat

 naučily se mít rády a dokázaly ocenit druhé

 říkaly svůj názor (nahlas)

 domluvily se spolužáky a snažily se s nimi spolupracovat

 nenutily ostatní do činností, které jim byly nepříjemné

 dokončovaly svou práci

 vzájemně se podporovaly (vznik knihy, ocenění umístění v soutěžích - nezáviděly si)

 našly opět pozitivní přístup ke vzdělání (priorita)

 chtěly být úspěšný a dokázaly pomoci druhým

 všímaly si nevhodného chování a jako skupina ho netolerovaly (cíl - umět se ozvat)



Co jsme podnikali



Jak je to nyní
 už nemáme tak silnou skupinu, jako v předešlých letech

 pracujeme se skupinou dětí napříč ročníky 

 1.- 2. třída a 3.- 5. třída… 2 hodiny týdně (tzv. obohacující hodina)

 máme u dětí stejné cíle

 snažíme se pracovat hlavně na jejich emocionální stránce

 Koronavirus … odmlčení (děti nechtěly být neustále on-line a věnovaly se tomu, co mají rády)

 v této době pomáhaly na vzniku Koumáka pro prvňáky (testovaly ho)

 nyní opětovné pozvolné nastartování



Koordinátor nadání-projekt ÚK IKAP B2
 nyní působím jako koordinátor nadání v rámci aktivity „Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky“ 

navazujícího projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2

Mezi mé cíle patří 

 zmapování škol v Ústeckém kraji, které pracují s nadanými žáky

 vytváření e-mailovou databáze škol a pedagogických pracovníků, kteří mají zájem o tuto problematiku

 rozšiřování metodiky práce s nadanými dětmi

 Představení dobré praxe, jak by se mohlo pracovat s nadanými dětmi na školách

 aby pedagogové získali povědomí o tom, jací nadaní žáci jsou a jaká mají úskalí

 představení programů, které jsou vhodné pro nadané děti 

 předávání informací o podpůrných pomůckách 

 práce se skupinou lidí v rámci našeho kraje, kteří pracují s nadanými žáky

 vyhledávání odborníku, kteří vstupují do našich setkání a předávají pedagogům příklady dobré praxe



Natočení spotů v rámci projektu 



Děkuji za pozornost.


