
Seminář organizovaný v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2 
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SEMINÁŘ
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Co je Badatelská akademie Datel?
(krátce BA-D)

Pokus o popis BA-D jednou větou ve velmi hrubých rysech :

Vzdělávací projekt pro děti 1. stupně ZŠ s cílem

zprostředkovat sdílení

nadaných, přemýšlivých a vnímavých dětí, 

motivovat je k dalšímu bádání, myšlení v souvislostech a 

budovat jejich zdravé sebevědomí.

Uff…  



Výchozí myšlenky projektu

Když lidé dělají, co je baví a čemu rozumějí, dělají to líp a s radostí. 
U „nadaných“ to platí trojnásob…

BA-D určeno DĚTEM, KTERÉ MILUJÍ MYSLET

Vnímavým, nadaným, hloubavým, zvídavým nebo chcete-li 
bádavým umožnit zkoumat svět tak, aby:

 jim vědění dávalo smysl

 neopadla jejich touha po hledání nových pravd

 a hlavně: aby to bylo přínosné pro ně i pro ostatní…



Jak? Proč?

•Mimo školu (v době školní výuky)

•Čtyři týdny v roce (od pondělí do pátku pro každého žáka z 
celkového počtu 12 týdnů)

• Sdílené projekty (s přesahem do veřejnosti)

… Jako povzbuzení zvládat někdy až ubíjející nepochopení a strasti 
přemýšlivých a vnímavých lidí

….Jako motivace pracovat na sobě a hledat cesty jak využít svoji mysl, 
v souladu s tělem a  směřovat k sebepoznání, sebepřijetí a empatii…



Jak to vypadá?
KDO: 

Smíšené skupiny po 16 dětech z různých tříd a různých škol Ústecka:

BA-Datlíci ve věku 8 až 10 let (2. a 3. ročník ZŠ)

BA-Datlové ve věku 9 až 12 let (4. a 5. ročník ZŠ)

+  skupina absolventů BA-D, nyní již na 2.st. ZŠ nebo gymnáziích – samostatný týdenní 
výjezdní program 2x ročně

DOPORUČENÍ DĚTÍ:

V součinnosti: ředitel zapojené školy – třídní učitel – rodiče – dítě

Nebo SPC, PPP, rodiče či učitelé z vlastní iniciativy

ČASOVĚ:

od pondělí do pátku, od 8,00 do 16,00 hod

Hlavní program dopoledne, uzavření programu do 14,30 hod

Pozdní odpoledne volná nabídka



Jak to vypadá?

PROGRAMOVĚ: 

• Pondělí – práce s osobností a se skupinou (rozvoj myšlení - FIE, emoční inteligence, 
sociální schopnosti a dovednosti, rétorika – Hodnotové vzdělávání + práce s tělem)

• Úterý – odborný den (uvedení do tématu, prožitek, práce s lektorem)

• Středa – exkurse (tematický výjezd, zkušenost – programy AV, vědeckých ústavů, IQ 
landie, výzkumné laboratoře, muzea, výstavy, provozy, aktuální projekty…)

• Čtvrtek – expedice (outdoorový program s expediční výbavou s lektorem, zátěž)

• Pátek – shrnutí a přenos (společná reflexe týdne, zpracování přínosů programu 
individuálně, příprava přínosu pro kmenovou třídu např. prezentace, kvíz, foto, 
přednáška, vyprávění, ukázka exemplářů, příprava pokusu…

…aneb Pošli to dál – sobě a ostatním)
Plus nabídka odpoledních akcí v rámci BA-D týdnů nebo mimo ně pro BA-D a veřejnost

Plus práce lektora BA-D s celými třídami, odkud pocházejí děti BA-D a konzultace s třídními učiteli



Jak to vypadá?

PERSONÁLNĚ: 

• 2 lektoři-průvodci na každém programu (plus na pozvání psycholog)

• Odborní lektoři (vědci, učitelé, profesoři, lékaři, umělci, řemeslníci, 
odborníci, manažeři, studenti…)

• Projektové a profesní vedení

• Sdílená administrativa

• Lektoři pro práci s celými kmenovými třídami dětí BA-D na školách



Jak to vypadá?

MÍSTO:

• Kmenové zázemí v Litoměřicích (pronajaté prostory Slavoj Jachtklub + 
sdílené prostory ZUŠ, knihovny, laboratoře gymnázia…)

• Exkurze na vědecká pracoviště, do výzkumných ústavů, firemních 
provozů a laboratoří, muzeí, přírodovědné expedice, university, 
divadla, koncerty, ateliéry, workshopy…

• Expedice do přírody v okolí



Jak to vypadá?

LEGISLATIVNĚ:

• V souladu s legislativou ČR (zaštítěno povinností práce s nadanými dětmi ve 
školním vzdělávacím plánu, souhlasem ředitele školy a rodičů)

• Podklady od BA-D pro IVP žáka pro třídní učitele a speciální pedagogy kmenové 
školy (Zpráva o zapojení do programu BA-D)

MATERIÁLNĚ A FINANČNĚ:

• Granty (hlavní parter Nadace RSJ )

• Příspěvky podporujících institucí, organizací a firem

• Rodiče (nad rámec školy, tj. vstupy, strava, doprava, podíl na programu…)



Odborné zázemí

Projekt je zkonzultován a oborně posvěcen následujícími odborníky:

• Pedagogicko-psychologická poradna pro mimořádně intelektově nadané 
děti (MiND) zřízená MŠMT (psychologové, speciální pedagogové)

• Mensa (pedagogové pracující s talentovanými dětmi s IQ nad 115)

• Základní školy státní a soukromé (ředitelé, učitelé)

• Střední školy (ředitelé, učitelé)

• Vysoké školy (profesoři na pedagogických fakultách)

• Výchovné ústavy (etopedi)

• Sportovní organizace (trenéři, pohyboví terapeuti, psychosomatici)



Odborné zázemí

Neziskové a příspěvkové organizace:

• Školský odbor města Litoměřice

• Krajský vzdělávací odbor Ústeckého kraje

• SVKÚL

• KAP Ústecký kraj (realizátor projektu MŠMT)

• SCM (MŠMT akreditované Hodnotové vzdělávání, inkluzivní projekt)

• ATC (MŠMT akreditované vzdělávání FIE – rozvoj myšlení - kognitivní funkce)

• MAS České středohoří, MAS Ústecko, MAP II. (realizátoři projektu MŠMT)

• Zástupci odborné a neodborné veřejnosti:

• Děti školního věku

• Rodiče školních a předškolních dětí

• Junioři a dospělí vedení v dětském věku jako talentovaní/nadaní



Foto – BA-D 
Nácvik ortopedických operací „nanečisto“



Foto – BA-D 
Sociální dovednosti, sebepoznání, význam pravidel

(hodnotové vzdělávání)



Foto – BA-D Pilot 2020 
Práce s mikrobioložkou



Foto – BA-D  
Metoda FIE – rozvoj kognitivního myšlení



Foto – BA-D 
FIE – rozvoj kognitivního myšlení



Foto – BA-D 
Práce s tělem, výstup z komfortní zóny…



Foto – BA-D 
Astronomie okem i profi optikou…



Foto – BA-D 
Hlavou i tělem…



Foto – BA-D 
A umění vypnout…



Příklady témat BA-D týdnů

Voda nejen vědecky

Technické vymoženosti a rétorika Aneb Jak to nepřehánět?

Lidské tělo Aneb Tělo není tabu

Sopky okolo nás Aneb Vznik a vývoj Českého středohoří (my někdy soptíme 

taky…)

Zvuk Aneb Muzika a fyzika

Pod hladinou Aneb Dechberoucí svět

Astronomie na pískovcích Aneb Ve vertikále i v horizontu



BA-D týdny v říjnu 2021
Téma: Knihovnická detektivka Aneb Jazykobraní

Program v součinnosti se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí n.L. (SVKÚL)

Dílčí témata: Za čím vším do knihovny?

• BA-Datlové napsali povídku Malá sokolnice, kterou v rámci programu budou natáčet v 
audiostudiu SVKÚL, připravovat k vydání audio, tištěnou i el. podobu knihy

• Prozkoumají možnosti knihovny v rámci detektivního pátrání po SVKÚL

• Storytellingová dílna s Martinem Hakem – práce s příběhem, jazykový workshop O 
němčině v češtině 

• Výstupem týdne bude příprava PR pro knihovny cílené na spolužáky ve škole a rodiny s 
dětmi + rozvoje další dlouhodobé spolupráce BA-D a knihoven



BA-D týdny v říjnu 2021 – výstup
Návrh PR pro knihovny



BA-Datelský průzkum SVKÚL



BA-Datelské přestávky…



BA-Datlovské filosofování…



Úskalí projektu 

Výběr / identifikace dětí (soulad rodina-škola-žák)

Společenské (ne)přijetí podpory skupin dětí s 
intelektovým přesahem (…ale talentovaní sportovci či 
umělci jsou naopak akceptováni…)

Dlouhodobé financování 

Kapacita (lektoři - průvodci)



Výstupy písemné (pro rodiče, třídní
učitele, speciální pedagogy a PPP)

Program týdne BA-D

Výstup z týdne BA-D – souhrnný

Zpráva o zapojení žáka do programu BA-D

Vstupní lekce k tématu, odkazy, pojmosloví



Výstupy od žáků a rodičů

Úleva ve sdílení  (usměrnění myšlenek, nespavost, 
„divnost“, soc. vyloučení, radost z poznání, hledání pravdy…)

Hloubka poznání v souvislostech (i časově neomezená)

Nové kompetence (jak si empaticky umět poradit…)

Rozvoj kognitivních funkcí

Inspirace (odborní lektoři – osobnosti)

Motivace (pracovat na sobě a pro ostatní)



Strategie rozvoje BA-D

Do června 2022 – vytvoření kurzu pro založení nových 
„hnízd BA-D“ (replikace BA-D Litoměřice do nových míst: 
metodika, legislativa, personalistika, financování, praxe, 
metodická podpora, supervize)

Prosinec 2021 – pilotní spolupráce s prvními dvěma ORP 
(oblastmi) z nahlášených zájemců 

Září 2022 - zahájit praxi lektorů nových hnízd BA-D

Hledáme strategické partnery (spolupráce, financování)



Závěrem

Za pozornost, kritické komentáře či případnou 
podporu děkuje celý tým BA-D

Ing. Kamila Picurová - administrátor, komunikace s rodiči

Pavlína Krejzová – provoz

Mgr. Olga Himmelsbergerová a Mgr. Dana Hádková – lektorky, metodičky

Jana Nevrtalová – komunikace se školami, fundraising

Ing. Petra Hubáčková - účetnictví

MUDr. Vladimír Karjagin – konzultant, oponent, lektor

www.ditebadatel.com



Projekt neziskové organizace Dítě badatel, z.s. 

Vzdělávání v době školy mimo školu

www.ditebadatel.com


