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Seminář organizovaný v rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, ÚK IKAP B2 
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“Podpora pedagogů vzdělávající nadané žáky“ 



ANOTACE SEMINÁŘE

• Příspěvek představí FZŠ Hálkova Olomouc, která pracuje s nadanými žáky již 15 let,

• ukáže funkční a osvědčené modely organizace vzdělávání nadaných žáků především na

nižším stupni základních škol,

• nabídne koncepční celoškolní řešení i alternativy pro jednotlivce či skupiny založené na

potřebách nadaných žáků,

• přiblíží možnost zavedení funkce školního koordinátora podpory nadání a jeho náplň

práce,

• dotkne se příkladů dobré praxe a ponechá i prostor pro dotazy účastníků.



FZŠ OLOMOUC, HÁLKOVA 4

• Základní škola s rozšířenou výukou cizích

jazyků;

• od školního roku 2006/2007 vzdělává škola

také žáky s mimořádným intelektovým

nadáním ve třídách s rozšířenou výukou

skupiny předmětů dle vyhlášky č. 48/2005

Sb. v souladu s excelentními výstupy ŠVP

Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova

nezahálí.



STATISTIKA

• 15 let praxe těchto tříd (cca 240 žáků)

• ve školním roce 2021/2022 se ve třídách

s rozšířenou výukou skupiny předmětů

vzdělává 81 žáků (46 chlapců a 35 dívek),

z toho 10 žáků s podpůrným opatřením

a z toho 7 žáků s dvojí výjimečností

vzdělávaných dle IVP.

• Vybraným žákům je poskytována také

pedagogická intervence, speciálněpedagogická

a psychologická podpora.



PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ

• odborná diagnostika v PPP OK

podmínkou

• vydání doporučení pro zařazení do třídy

s rozšířenou výukou skupiny předmětů

• výběr žáků do tříd provádí výhradně

pracovníci PPP OK

• řádný zápis do FZŠ



SESTAVENÍ TŘÍDY

• Do třídy je zpravidla přijímáno 16 žáků

(skupinu sestaví PPP OK).

• Ve třídě jsou často i žáci s dvojí

výjimečností. V takovém případě je

přítomen i asistent pedagoga.

• Třídu vede obvykle pedagog, který má se

vzděláváním nadaných žáků zkušenost

a dále se v dané problematice odborně

vzdělává.



PÉČE O ŽÁKY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

• odborná pedagogická diagnostika (vstupní, průběžná

i závěrečná)

• akcelerace (předčasné zaškolení, přeskočení ročníku,

absolvování vybraného předmětu ve vyšším ročníku, Open

Door), obohacování a diferenciace (individualizace) výuky

• využívání moderních didaktických metod

• výborné materiálně-technické podmínky školy

• skupinové a projektové učení

• účast v soutěžích

• systémová podpora nadání na škole

• úzká spolupráce s institucemi a rodinou, podpora ŠKPN



MODELY ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ MND V ČR

• Škola pro nadané žáky (soukromé - OpenGate, Academic School UH, …)

• Speciální třída pro nadané žáky (legislativní a finanční náročnost)

• Třída s rozšířenou výukou skupiny žáků (dle vyhl. č. 48/2005 Sb.)

• Skupinová výuka nadaných (využití dělení skupin PH max)/tandemový učitel

• Individuální výuka nadaného žáka

• Soukromé lekce navíc za úplatu (Svět vzdělání o.p.s., FortIQ, …)

• Homeschooling, Klub rodičů ve volném čase mimo školu



SPOLUPRACUJÍCÍ A PODPORUJÍCÍ 
INSTITUCE A ORGANIZACE

• NPI (Národní pedagogický institut Praha) www.npi.cz

• PPP (Pedagogicko-psychologické poradny) či

SPC (Speciálněpedagogická centra)

• Mensa České republiky www.mensa.cz - – kluby, časopis, letní campy,

Dětská Mensa ČR www.deti.mensa.cz

• ECHA – mezinárodní organizace www.echa.info

• Talnet www.talnet.cz

• Centrum nadání www.centrumnadani.cz

• Centrum rozvoje nadaných dětí www.nadanedeti.cz

• Společnost pro talent a nadání STaN www.talent-nadani.cz

• Talentovani.cz a další

http://www.talent-nadani.cz/


MOŽNOSTI ÚPRAV VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE

• Open Door technika otevřených dveří – prostupnost ročníků (docházení)

• Absolvování vybraného předmětu ve vyšším ročníku (přezkoušení, jazyky, ICT)

• Studium dvou ročníků zároveň

• Předčasné zaškolení (v 5 letech po diagnostice PPP)

• Přeskočení ročníku (na každém stupni pouze jednou)

• Studium vybraných předmětů na VŠ při SŠ (projekty Badatel, Newton UP Olomouc)



ZÁKLADNÍ PILÍŘE VZDĚLÁVÁNÍ MND

• Akcelerace - urychlení

• Enrichment - obohacení

• Diferenciace - individualizace výuky

• využití možnosti IVP, asistenta pedagoga, tandemového učitele



FUNKCE A NÁPLŇ PRÁCE
ŠKOLNÍHO KOORDINÁTORA PODPORY NADÁNÍ

• Nastavování, realizace, evaluace a udržování

systematické podpory nadání ve škole

• Vyhledávání a identifikace žáků s potenciálem

a nadáním ve škole;

• Spolupráce se školskými poradenskými

zařízeními, vedení při tvorbě IVP pro nadané;

• Rozvoj vzdělávací a výchovné nabídky pro

nadané a podpora nadání v rámci školy ;

• Orientace v mimoškolní nabídce pro podporu

nadání a spolupráce s externími subjekty;

• Komunikace problematiky podpory nadání

s odbornými pracovníky školy a vedením školy;

• Komunikace problematiky podpory nadání vůči

zákonným zástupcům žáků;

• Vzdělávání zaměstnanců školy v problematice

péče o nadání;

• Zapojení školy do struktur zaměřených na

podporu nadání, síťování, spolupráce;

• Ukotvení relevantní legislativy ve školních

dokumentech.



ÚSPĚCHY SYSTÉMOVÝCH AKTIVIT V PODPOŘE ŽÁKŮ

• Systémová podpora nadání je určena

všem žákům školy 1. i 2. stupně

s jakýmkoliv potenciálem, kteří projeví

zájem, motivaci a aktivitu.

• Hlavní aktivitou je tipování zajímavých

akcí, soutěží, výzev a přednášek.

• Další aktivitou je nabídka ke

spolupodílení se na životě školy.

• Distribuce nabídky je zajišťována

prostřednictvím nástěnek i školního

webu pravidelně jednou měsíčně.

• O aktivní účasti a zapojení žáků do

aktivit vedeme statistiku.

• Již za první rok systémové podpory

nadání jsme nad rámec výuky podpořili

v rozvoji nadání 244 žáků.



POSTOJ UČITELE K NADANÝM ŽÁKŮM

Zvládnu to? Mám nadání na nadání? – role osobnosti učitele MND

Co chci? - změnit dítě, tlačit ho do výkonu a počítat úspěchy, "zaškatulkovat" ho do 

normy a přehlížet či bagatelizovat odlišnosti, ... rozvíjet ho a podporovat

Co můžu? - říkat, že to nejde, hledat překážky, nedostatky a chyby (proč to nejde) 

nebo změnit vlastní postoj, způsob výuky (volbu metod, forem, organizace), žebříček 

hodnot, ...

Zvládnu to? Chci to zvládnout? Je to moje přání, mám o to zájem? 



VHODNÉ PŘÍSTUPY

Oceňování a tolerování neobvyklých řešení, tvořivých postupů

Empatie, aktivní naslouchání, lidskost, opravdovost, komunikace

Flexibilita, schopnost improvizace, organizace

Profesionalita, ochota dále se vzdělávat

Spravedlnost, důslednost, ale i smysl pro humor



PODPORA A ROZVOJ

Paměťových schopností

Flexibility a kreativity myšlení, tvorby myšlenkových vazeb a map

Neustálé aktivity a motivace k ní, dychtivosti po novém poznání

Komunikace, diskuze 

Osobnosti jedince a jeho emoční inteligence



VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH 
FOREM A METOD POZNÁNÍ PRO JEDNOTLIVCE I SKUPINY

Heuristické metody, badatelsky orientovaná výuka

Metody kritického myšlení (RWCT techniky)

Vícepodnětné, víceúrovňové a integrační aktivity, kaskádovité gradační úlohy

Metody diskusní a inscenační, roleplaying

Brainstorming/brainwriting, volné tvůrčí psaní

Deskové hry a moderní technologie ve výuce



AKTIVITY VHODNÉ PRO INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACI

• vlastní pracovní listy

• MMM metoda musíš – měl bys – můžeš

• prvek samoopravnosti

• obohacování klasických úloh z učebnice o prvky kreativity a bádání

• hry pro jednoho hráče a hlavolamy (MINDOK, deskové, didaktické, …)

• aktivity pro rozvoj osobního pokroku, nekonečné aktivity

• online portály k seberozvoji a procvičování učiva, tablety



KONKRÉTNÍ UKÁZKA
PRACOVNÍ LIST: KŘÍŽOVKA SEDMI PÁDŮ



JAK MŮŽEME PODPOŘIT I VAŠE ŽÁKY?
REALIZACE PROJEKTU OPVK

• V letech 2010 – 2012 škola realizovala

projekt OPVK Zvyšování kvality

vzdělávání mimořádně nadaných žáků

na 1. stupni ZŠ.

• V rámci projektu vznikla sada výukových

materiálů do předmětů ČJL a M, které

jsou volně ke stažení na webu

deti.mensa.cz

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--pracovni-listy
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--pracovni-listy


DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY ŽÁKŮ

• další sada výukových materiálů vznikla 

pro nadaci QIIDO

• tyto materiály jsou dostupné za drobnou 

úplatu na webu: 

https://www.qiido.cz/obohacujici-

materialy/pracovni-listy-qiido/

https://www.qiido.cz/obohacujici-materialy/pracovni-listy-qiido/
https://www.qiido.cz/obohacujici-materialy/pracovni-listy-qiido/
https://www.qiido.cz/obohacujici-materialy/pracovni-listy-qiido/


VHODNÁ LITERATURA (METODY)

• Moderní didaktika – R. Čapek

• Efektivní výukové nástroje pro učitele – P. Ginnis

• Líný učitel (3 díly) – R. Čapek

• Škola? V pohodě! – T. Koten



VHODNÁ LITERATURA 
(PRÁCE S OSOBNOSTÍ ŽÁKA A RODINOU)

• Jak žít a nezbláznit se – L. Pekařová

• S.O.S. – L. Pekařová

• Máma není služka, máma je dáma – M. Herman

• Najděte si svého marťana – M. Herman

• Maličkosti – J. Halda

• Život s vysokou inteligencí – M. Stehlíková

• Nadané dítě – M. Stehlíková



PRAKTICKÉ UKÁZKY
SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE NAPŘÍČ PŘEDMĚTY 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND 4. A 5. ROČNÍKU ZŠ – ČESKÝ JAZYK

Já na obálce knihy - fotoprojekt



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND 4. A 5. ROČNÍKU ZŠ – ČESKÝ JAZYK

Booktubering



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – ČESKÝ JAZYK

Dopis Marii Terezii v pozici rádce Knižní šifra knih s číslovkou v názvu



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – ČESKÝ JAZYK

• BÁSEŇ VZORŮ

- Přebásni známý text básně tak, že za každé podstatné jméno vyměníš jeho vzor. Pokud to zvládneš i u přídavných jmen, můžeš to zkusit. 

Poté zkus báseň předat spolužákovi, který zpět nahradí dle vzorů možná podstatná jména. Porovnej s originálem.

Oblaka

Lehnu si do ženy a hledím nahoru, na bílá oblaka plující k hradu.

Ženy hradů, muži břichatí,

honí se po moři, dokud se neztratí.

Zacloní město nad celou ženou,

a když se vyprší, tiše se rozplynou.

Ženy hradů, bělaví muži, zůstane po vás jen pár žen na písni.



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – ČESKÝ JAZYK

• ZVÍŘECÍ ZÁJMENA

- Vypiš zvířata, která ve svém názvu

mají nějaké osobní zájmeno.

JÁ 
najáda – larva vážky 
pavián /paviján/ 

MY 
myš 
myšice 

TY 
tygr 
tyrannosaurus 

VY 
vyza 
vydra 

ON 
kondor, binturong, bizon, 
ondatra, slon, gekon, gibon, 
anakonda, chameleon 

ONA 
monarcha stěhovavý 
(motýl) 

ONO 
konopka, mnohonožka, 
stonožka 
 

ONI 
konipas 
v případě mn.č. i kaloni, pakoni …. 

ONY 
pony 

ONA 
monarcha stěhovavý 
(motýl) 
 

 



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND – ČESKÝ JAZYK



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – MATEMATIKA

Pohádka z cukřenky - fraktály



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – PŘÍRODOVĚDA

Lapbooky



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – VLASTIVĚDA

Reliéfní mapa ČR z plastelíny



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – VLASTIVĚDA

LEGO animace dějin

StopMotion a iMovie



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – VLASTIVĚDA

RolePlaying



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – VLASTIVĚDA

• Padlet BAROKO a orloj ctností a neřestí (video) https://padlet.com/lenkabaselb/baroko

• Kubismus, bratři Čapkové, 

hovory s T.G.M. 

a výročí vzniku republiky – RolePlaying (RP)

• 17. listopad – živé obrazy

https://padlet.com/lenkabaselb/baroko


PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – PROJEKTOVÉ  VYUČOVÁNÍ

Vlastní deskové hry

realizace a videonávod



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – INFORMATIKA

BeeBoti

a ozoboti Evo



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Z VÝUKY MND ZŠ – DISTANČNĚ

Literatura - literární 

paralela – HV - rapování



OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
A ROZVOJ MĚKKÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ

• Projektová výuka

• Chovej se jako James Bond

• Nenásilná komunikace šakala a žirafy

• Únikové hry skupin

• Na jedné lodi – Titanic naživo

• Náramky přežití

• Když žáci učí učitele



OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
A ROZVOJ MĚKKÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ



ODBORNÁ LITERATURA

• Nadané dieta – J. Laznibatová

• Nadané dítě a rozvoj jeho schopností –V. Fořtík

• Základy pedagogiky nadaných – J. Jurášková



DĚKUJI ZA 
POZORNOST

LENKA BAŠE

lenka.base@zshalkova.cz

585519116

mailto:lenka.base@zshalkova.cz

