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CO NADANÝ VE ŠKOLE POTŘEBUJE?

• potřebuje podporu ze strany školy

• potřebuje podporu ze strany pedagoga, jenž jej učí (i ony mohou neprospívat, 
jejich potenciál může zakrnět)

• první třída nadaný - konec školní docházky průměrný žák (proč?)

• vytvořit mu takové prostředí, aby se ve škole cítil komfortně (potřebuje 
pracovat jinak, není nadaný ve všem- podpora slabších stránek)

• potřebuje zázemí, bezpečí, velkou míru tolerance 



JAK PRACOVAT  S NADANÝMI DĚTMI?

• tak, aby neztratily zájem, rozvíjely se a nenudily se

• potřebují pracovat na úrovni svých možností (něco- musí přemýšlet, co jim

dává smysl)

• zažít vzdělávací radosti, pocit WOW

• nedávat úkoly navíc (zvýšení množství), ale úkoly (obohacující učivo)

• naučit je - jak se učit (úkoly, které je nutí přemýšlet)



EFEKTIVNÍ PŘÍSTUPY

• nechat žáky samostatně přemýšlet, objevovat a diskutovat 

• nemít jako učitel pravdu za každou cenu 

• nechat učební proces vést jejich otázkami a zájmy i za cenu toho, že se odbočí od 
tématu 

• používat racionální argumenty, zdůvodňovat požadavky 

• podporovat jejich vnitřní touhu po poznávání 

• být žákům partnerem, řešit, poznávat a bádat spolu s nimi a s nadšením (neobávat se 
jich!) 

• diferencovat výuku - hned-okamžitě, každý by měl dostat, co si zaslouží, podle svých 
potřeb…několik úrovní



EFEKTIVNÍ PŘÍSTUPY

• připravovat dostatečně stimulující úlohy, zadávat problémové úlohy 

• projevit zájem o jejich vlastní způsoby řešení 

• nabídnout dostatek aktivit, ale neočekávat, že se jich ochotně zúčastní každý 
žák 

• hodnocení výkonů podávat formou diskuse, ptát se na názor 

• zdůrazňovat pozitivní stránky výkonu, nikoli chyby 



HODNOCENÍ

• lze slovní hodnocení nadstavbových oblastí (větší šíře hodnocení, odstraní se obava 
ze špatné známky)

• vhodné formativní hodnocení

• vhodné sebehodnocení

• nutná zpětná vazba k samostatné práci

• naučit se pracovat s chybou 



NEVHODNÉ PŘÍSTUPY

• očekávat bezvýhradnou poslušnost k autoritě 

• prosazovat stanovené způsoby řešení 

• požadovat od žáků formální zápisy, postupy a odpovědi 

• očekávat dokonalost a bezchybnost 

• všímat si více chyb než pozitiv výkonu žáka 

• využívat žáka na neustálé pomáhání slabším spolužákům 



NEVHODNÉ PŘÍSTUPY

• vytvořit v kolektivu prostředí rivality častými individuálními soutěžemi v rámci 
školních činností 

• používat nadaného žáka jako příklad celé třídě 

• nadměrně používat vnější motivaci (známky, autoritativní hodnocení) 

• nutit nadaného žáka dělat věci, ke kterým má odpor 



PROČ VŮBEC POSÍLAT ŽÁKA DO PPP KVŮLI NADÁNÍ?

Kdy ano:

• potřeba diagnózy nadání (kvůli kolegům, výkaznictví nebo ČŠI)

• nejsme si úplně jistý, zda je nebo není žák nadaný

• chtěli bychom radu, jak s ním pracovat, jak ho rozvíjet

• plánujeme vyšší úroveň podpůrných opatření (např 2., 3. popř. 4. stupeň PO)

• potřebujeme  získat peníze na pomůcky, výukové programy, pronájem speciální učebny

• potřeba IVP (na SŠ může povolit ředitel školy bez PPP)



PROČ VŮBEC POSÍLAT ŽÁKA DO PPP KVŮLI NADÁNÍ?

Kdy to není nutné:

• chceme diferencovat výuku (hned- okamžitě, každý by měl dostat, co si zaslouží, podle svých 
potřeb…několik úrovní) možnost dostávat práci navíc/jinou práci

• dokážeme dávat dětem badatelské úkoly, naučit je - jak se učit (úkoly, které je nutí přemýšlet)

• pokud stačí podpůrná opatření 1.stupně - ty si dělá škola sama

• když víme, co máme dělat, umíme nadané dobře motivovat, podporovat a rozvíjet

• když jsou na místech, kde se rozvíjejí a posouvají- i když má IQ nad 130 (např. gymnázium)

• máme dostatek pomůcek pro rozvoj nadání



POMŮCKY

• u 1. stupně PO (není možné zajistit)

• pro adekvátní rozvoj nadání je vhodné zajistit tyto pomůcky….učitel vyhledá a 
zajistí (nezatěžuje dítě ani rodiče)

• učitel rozepisuje, co je pro jeho žáka vhodné, co potřebuje a jak s ním bude 
pracovat

• Koumák, kartičky pro diferencovanou výuku Edupraxe, Matematika pro bystré a 
nadané žáky, Duolingo (např. AJ, nově i Math), IT a softwarové vybavení aj.



ORGANIZACE VÝUKY

• střídat práci individuální a společnou (využít i kooperativní výuku/učení)

• možnost samostatné práce v hodinách a alternativních domácích úkolů

• organizační zajištění dílčí akcelerace

• organizační příprava na přeskočení dvou ročníků (absolvování 2 ročníků v 
jednom školním roce)

• některá organizační specifika v rámci IVP

• podpora v zapojení do soutěží či olympiád

• spolupráce s jinou školou



DĚKUJI ZA POZORNOST


