
Modely vyvážené inkluze, metodika práce s 
nadanými

PhDr. Jana Zapletalová

Za sklem o.s. Praha
Eduklinika s.r.o. Praha



„SVĚT MÁ CENU JEN DÍKY TĚM, 
KTEŘÍ SE VYMYKAJÍ, A TRVÁ JEN 

DÍKY TĚM, KTEŘÍ JSOU 
UMÍRNĚNÍ.“
PAUL VALÉRY



MODELY INKLUZE
• Zásadní vliv na šíření inkluzivních myšlenek ve vzdělávání měla 

organizace UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu). UNESCO v 
roce 1994 uspořádalo Světovou konferenci o vzdělávání osob se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Deklarace ze Salamanky (The Salamanca Statement, 
1994) zásadní obrat směrem k inkluzivnímu trendu. Prohlášení podepsali zástupci 
92 zemí včetně České republiky.

• V ČR byl východiskem model uplatněný v Anglii a částečně ve skandinávských 
zemích, kdy cílem je především nastavení rovných podmínek pro vzdělávání žáků

• se speciálními vzdělávacími potřebami, při zachování segmentu speciálních škol a 
doplnění podpůrných opatření, která se orientují na úpravy metod výuky, obsahu a 
výstupů ze vzdělávání, organizace výuky, hodnocení, intervencí školy i ŠPZ a pomůcek. 

•



MOŽNOSTI PODPORY NADANÝCH 
ŽÁKŮ

• Školský zákon-§17
• Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.

• K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů 
nebo skupin předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům 
vykonávajícím sportovní přípravu může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání

• Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka na žádost jeho zákonného zástupce na jeho 
žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení 
je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude 
absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

• §18

• IVP



VYHLÁŠKA 27/2016 SB.,

• § 27 definuje nadaného jako žáka, který při adekvátní podpoře vykazuje ve 
srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 
schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 
dovednostech

• Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí 
školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. 

• Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají 
žáci stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech.

• Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných škol současně 
vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu. Individuální 
vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka



NADANÍ A MOŽNOSTI 
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

• §16 ŠZ x §17 ŠZ 
• Enrichment ve 3 úrovních

• Rozšiřování učiva

• Prohlubování učiva

• Obohacování učiva

• Respekt ke schopnostem interpretce, aplikace a syntéze učební látky ve vztahu ke kritické 
analýze  

• Rozšiřování učiva s respektem k mezioborovým vztahům

• Prohlubování učiva o podrobnosti a detaily probíraného učiva

• Obohacení nad rámec vzdělávacího programu ve vztahu k zájmům nadaného

• Výběr abstraktních a komplexních témat s respektem k divergentnímu myšlení

• Vytváření vzdělávacích obsahů ve více stupních obtížnosti (ŠVP)



NEJČASTĚJŠÍ STEREOTYPY VE 
VNÍMÁNÍ NADANÝCH

• 1. Všechny nadané děti uspějí
• 2. Nadané dítě všechno umí a všechno mu jde
• 3. Všechny nadané děti jsou si podobné  
• 4. Poznat nadané dítě je jednoduché
• 5. Nadání je hlavně vyjádřené intelektem
• 6. Pokud dítě neovládá některý z předmětů MAT-ČJ atd. není nadané
• 7. Nadané dítě se výborně učí
• 8. Nadané dítě není úplně normální
• 9. Nadaný nepotřebuje specifickou podporu- rozvíjí se samo
• 10. IQ test 100% potvrdí nadání
• „Testy inteligence nevytvářejí intelekt, stejně jako hodiny nevytvářejí čas.“

J. Ch. Terrassier



IDENTIFIKACE

• Velká slovní zásoba, dobře se učí cizím jazykům
• Skvělá paměť
• Schopnost analýzy, dedukce i zobecnění, argumentace
• Hledání nových řešení
• Tendence řídit a organizovat ostatní
• Dbá na přesnost
• Umí vysvětlovat
• Má rádo logické úkoly
• Rádo čte a vypravuje
• Zajímá se o nová témata



OPOŽDĚNÁ IDENTIFIKACE

• Opožděná identifikace
• Chybí demonstrace schopností ve výkonech
• Vnitřní asynchronie (rozpor v kvalitě myšlení a písma)
• Vnější asynchronie ( výkon jako celku je v rozporu s potenciálem)

• Základní příčiny
• Specifické poruchy učení i chování, PAS, OCD,
• Nepodnětné rodinné prostředí
• Odlišné kulturní prostředí
• Další



CO NEPROSPÍVÁ VÝUCE 
NADANÝCH

• Stres, napětí, hluk

• Příliš soutěživosti, důraz na výkon v čase

• Opakování známého namísto objevování nového

• Příliš jednoduché a mechanické úkoly

• Tříštění pozornosti

• Nedostatek tvořivosti

• Rezignovaný učitel



CO JE VHODNÉ ZAŘAZOVAT DO 
VÝUKY NADANÝCH

• Úkoly orientované na objevování a přemýšlení

• Mezipředmětové vazby

• Komplexnost a smysluplnost

• Volnost v přístupu k variantám řešení

• Dostatek času

• Prostor pro diskusi



NADÁNÍ VERSUS SPU
• Význam inkluze pro tyto žáky
• Často tyto děti byly vzdělávání s nižšími nároky na výstupy vzdělávání
• Volba správné strategie rozvoje schopností žáka, tvořivost, práce s abstrakcí, 

analýza a syntéza
• Změna formy výuky nikoliv krácení obsahu
• Kompenzační strategie procesu učení
• Intervenční strategie
• Podpora pozitivního sebehodnocení
• Pracovat se schopností poznávat 
• Využívat touhu objevovat a tvořit (projekty)
• Bezpečné prostředí a podpora



NÁROČNÁ ROLE PEDAGOGA

• Provádí screening a evidenci nadaných dětí ve škole, vede přehled nominací.
• Koordinuje úpravy vzdělávání nadaných žáků ve škole.
• Metodicky vede učitele školy při vzdělávání nadaných žáků (metody obohacování a

prohlubování učiva, metody vnitřní diferenciace)
• Spolupracuje se SŠ, VOŠ a VŠ s cílem zajišťovat výuku předmětů, které jsou oblastí zájmu

nadaných žáků, na úrovni vyššího stupně
• Spolupracuje se školním psychologem v oblasti nadání formou pravidelných konzultací
• Pravidelně sleduje nové trendy v oblasti vzdělávání nadaných a poskytuje informace o

těchto trendech ostatním pedagogickým pracovníkům.
• Informuje pedagogické pracovníky školy o vzdělávacích akcích na téma vzdělávání

nadaných žáků, případně tyto akce sám organizuje; získává a poskytuje informace o
aktivitách různých sdružení zaměřujících se na práci s nadanými, o mimoškolních akcích
pro nadané děti (letní tábory, nejrůznější kroužky…) apod.

• Zajišťuje prezentaci výsledků práce nadaných žáků školy.



děkuji za pozornost


