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Kdo je Qiido ? 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=eAVW-‐jLRLE8	  
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Osobně znám takových „rebelů - géniů“ více ... 
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Pro jejich podporu jsem založila Qiido, nadační fond 

!   KDO: děti mimořádně intelektově nadané v minimálně jedné oblasti 
intelektu ve věku 5-18 let. 
 
!    CO: Podpořit rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence 
mimořádně rozumově nadaných dětí za účelem zvýšení ekonomické 
prosperity a celosvětového renomé ČR.  

!   JAK:  Jedinečným, celistvým modelem vzdělávání a výchovy MiND 
naplňuje jejich specifické vzdělávací potřeby. 

K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří 
osvětu, zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v této oblasti. 



Základním školám umožňuje naplňovat specifické vzdělávací potřeby MiND. 
 Stojí na 5 pilířích a je jedinečný právě komplexností pohledu na danou 

problematiku:  
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Model vzdělávání a výchovy MiND 
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Jak veřejnost vnímá mimořádné intelektové nadání? 

76% 
Obyvatel zná 

jednoho či 
žádného MiND do 

26 let. 

MiND 
Rychle se učí. 

Výborně si pamatují. 
Mají specifické, věku 
často nepřiměřené 

zájmy. 

65% 
Obyvatel se domnívá, 
že MiND potřebují při 

svém vzdělávání 
podporu. 

Forma 
výuky 

IVP. 
Rozšiřující učebnice. 
Víceúrovňová výuka. 

OMNIBUS, leden 2015, PPM Factum 
Respondenti:  1.000 obyvatel ČR, reprezentativní v rozložení populace 
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Jak veřejnost vnímá mimořádné intelektové nadání? 

OMNIBUS, leden 2015, PPM Factum 
Respondenti:  1.000 obyvatel ČR, reprezentativní v rozložení populace 

 
 

51%  Intelektově nadaným je možné jedině závidět, v životě se vždy prosadí. 
 

 

58%  Intelektově nadané děti potřebují vylepšovat spíše to, v čem nevynikají, než to, v čem 
  jsou nadaní. 

 
60%  Intelektově nadané děti by měly plnit vždy stejné úkoly a procvičovat jako ostatní  

  spolužáci třídy. 
 

63%  Intelektově nadané děti by především měly v učení podporovat slabší spolužáky a ve 
  svém volném čase jim pomáhat. 

 

Počet obyvatel souhlasících s následujícími tvrzeními: 
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Staňte se partnerskou školou Qiida 

PŘIHLASTE SE 
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PŘÍNOSY 

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA 



Přínosy pro školu: 

www.qiido.cz 

Staňte se partnerskou školou Qiida 

!   Potenciál pro budování silného jména a dobré pověsti díky konkretizaci priorit vaší školy 
nejen na území příslušného regionu. 
!   Příležitost získávání dodatečných finančních prostředků z řad sponzorů, kteří jsou partnery 
nadačního fondu Qiido.  
!   Slibný rozvoj a stabilní zajištění školy přispěje k větší prosperitě regionu. 
!   Čerpání know-how od těch nejlepších v oboru vzdělávání MiND díky jejich dlouhodobým 
profesním zkušenostem. 
!   Možné zaujetí kvalitních učitelů, pro které je vyučování a předávání zkušeností životním 
posláním. 
!   Osobní příležitost pro celý pedagogický sbor podílet se na ucelené koncepci vzdělávání 
nadaných. 
!   Akcentace individuálního a osobního přístupu ke vzdělávání může zvýšit přitažlivost školy pro 
rodiče dětí. 
!   Zlepšení kvality zázemí školy (pomůcky, materiály, učebny ...) 
!   Zviditelnění školy po stránce obsahu, významu, ohlasu i kvality pedagogického sboru. 
!   Vytvoření spolupracující komunity pedagogů, žáků i jejich rodičů. 



www.qiido.cz 

Staňte se partnerskou školou Qiida PŘIHLASTE SE 
do 15.5.2015 

Výběrová kritéria pro školu: 

!   Podporu vzdělávání intelektově nadaných dětí vnímáte jako jednu z priorit vaší školy. 
 Oblast koncepčního vzdělávání MiND vás oslovuje. 
!   Váš záměr profilovat se v oblasti vzdělávání intelektově nadaných má podporu rodičů i 
zřizovatele. 
!   Váš pedagogický sbor je otevřen sdílení, spolupráci a rozvoji svých profesních i osobních 
kompetencí. 
!   Máte zájem na rozvoji dobrých vztahů se žáky, jejich rodiči i ostatními subjekty podílejícími 
se na výchově a vzdělávání nadaných dětí. 
!   Jste schopni organizačně zajistit naplnění požadovaného počtu MiND v jednom ročníku 
(nejméně 7 nadaných dětí). Tzn. např. k zápisu každoročně přijde min. 100 dětí nebo se škola 
již v předchozích letech zaměřovala na vzdělávání nadaných. 
!   Jste připraveni zajistit potřebné prostorové kapacity pro 2-úrovňovou výuku v příslušných 
předmětech 1. stupně (od 1. třídy matematika, český jazyk a od 3. třídy prvouka). 
!   Jste ochotni se finančně spolupodílet na realizaci vzdělávacího modelu Qiido. 
Nalezení potřebných zdrojů financování je součástí know-how tohoto modelu. 



Časový harmonogram přípravné fáze 
... aneb „CO A JAK NEŽ ZAČNEME“ 
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Staňte se partnerskou školou Qiida 

1.  Systém a organizace modelu vzdělávání MiND   říjen 2015 

2.  Zápis a diagnostika MiND        začátek prosince 2015 

3.  Školení učitelů skupiny MiND a 1. tříd     březen 2016 

4.  Školení učitelů skupiny MiND a 1. tříd     duben 2016 

5.  Představení koncepce MiND na celé škole    červen 2016 

 

Otevření 2-úrovňové výuky příslušných předmětů 1. ročníku 

ZÁŘÍ 2016 



Qiido, nadační fond | Humenecká 836/11 | 182 00 Praha 8 
Miriam Janyšková | +420 606 719 778 | mjanyskova@qiido.cz 

Simona Šedá | +420 739 946 954| sseda@qiido.cz 


