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O odpovědích na otázky:

• Proč podporovat nadané v každé škole? Hodláte zavést systematickou 

podporu nadání ve Vaší škole? Nevíte, jak a čím začít? Chcete se 

nechat inspirovat jinou školou?

• Víte, že na to nejste uplně sami?

Sedmero druhů podpory od NPI ČR běžným školám

Poznámka k organizaci – prosím kdykoli a průběžně: 

• Vaše zpětná vazba, tj. reakce, připomínky, dotazy

Poznámka k terminologii:

• Užívání generického maskulina a souhrnných 

či zjednodušujících označení a termínů

O čem to dnes bude?



Národní pedagogický institut České republiky

• Je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a poradenským zařízením pro řešení 

otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání.

• Zasahuje do oblasti základního uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání.

Web npi.cz

Národní pedagogický institut České republiky



Národní pedagogický institut České republiky (dále NPI ČR)

• cíl = zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe 

v regionech

• nosný prvek v činnosti = krajská pracoviště – centra podpory pedagogů v daném regionu

• poskytování metodické podpory školám a pedagogům 

• cílené vzdělávání pedagogických pracovníků

• podpora strategického řízení ve školách a územích, podpora vedoucích pracovníků ve školství.

Národní pedagogický institut České republiky



Hlavní cíl: 

vytvořit příznivé prostředí pro identifikaci, rozvoj a uplatnění nadání ve škole i mimo ni,

tj. škola – nejlepší místo pro začátek, kde poradí, doporučí mimoškolní příležitosti.

Tři dílčí cíle:

1. Dosáhnout změny ve školách (vyhledávání, identifikace a základní kroky k rozvoji nadání).

2. Dosáhnout změny v prostředí obklopujícím školy (specifické či výběrové aktivity navíc), tj. diseminace

osvědčených příležitostí prostřednictvím mimoškolní aktivity zaměřené na nadání v rámci krajských sítí

podpory nadání – soutěže, přehlídky, nesoutěžní odborné aktivity prezenční i online.

3. Hledat a prosazovat systémová opatření resortní i mimoresortní, centrální i regionální.

Systém podpory nádání jako jedna z aktivit NPI ČR 



Systém pro podporu nadání ve škole – SPN

SYSTÉM – NE NAHODILÉ AKTIVITY…

podporovat nadání ve škole lze i systematicky: 

„Systém podpory nadání na Vaší škole*“.

*systém podpory nadání – dále SPN



SPN – příležitost pro všechny



SPN – jak začít?

Vytvořte/rozvíjejte ve Vaší škole SPN:

• Pozice školního koordinátora pro podporu nadání – vzájemná spolupráce

a podpora

• Základní proškolení Vás/sborovny

• Motivace PP k identifikaci a péči o nadané žáky

• Aktuální legislativa

• Reflexe zkušeností, trendy a vize ve vzdělávání nadaných

• Spolupráce s krajskými sítěmi podpory nadání (dále KSPN), PPP, Mensou ČR,

zřizovatelem / KÚ a dalšími organizacemi podporujícími nadání

• Průběžné zlepšování Vašeho SPN

• Kontinuální podmínky pro mimoškolní aktivity pro nadané (např. Šablony).



SPN – co všechno tam patří?

OBLASTI:

1. Vyhledávání a identifikace nadaných a talentovaných žáků na škole;

2. Spolupráce navazujících stupňů škol;

3. Spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti;

4. Rozvoj vzdělávací a výchovné nabídky pro nadané a podporu nadání v rámci školy;

6. Orientace v mimoškolní nabídce pro podporu nadání a spolupráce s externími subjekty;

7. Komunikace oblasti podpory nadání s kolegy, vedením školy, s rodiči / zákonnými zástupci

(dále ZZ) žáků;

8. Vzdělávání (DVPP) zaměstnanců školy – pedagogických pracovníků (dále PP) v oblasti péče

o nadání;

9. Zapojení školy do struktur zaměřených na podporu nadání, síťování, spolupráce;

10.Ukotvení relevantní legislativy ve školních dokumentech.



• Najít školního koordinátora pro podporu nadání a otevřeně ho podporovat v jeho činnosti;

• Oslovit krajského koordinátora na NPI ČR – zapojit se do krajských aktivit:  talentovani.cz

Doporučení – první kroky při zavádění podpory 

nadání  a nadaných ve Vaší škole



• Proškolit sborovnu v základech o podpoře nadání

• Přihlásit se na další vzdělávání 

• Průběžně si udržovat motivaci

• Zmapovat, co už na škole funguje a systematizovat to, zvážit další kroky a aktivity

• Komunikovat  s ostatními kolegy, rodiči, vedením školy

• Trpělivě vysvětlovat specifika, bonusy, možná úskalí vyhledávání, identifikace, 

diagnostiky a systématické práce s nadaným nebo mimořádně nědaným dítětem či 

žákem…

Doporučení – první kroky při zavádění podpory 

nadání  a nadaných ve Vaší škole



SPN – legislativní ukotvení, definice

zákon je na Vaší straně:

Zákon č. 561/2004 (tzv. školský zákon) Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 17 a 18

Vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků

nadaných, v platném znění

Definice dítěte/žáka se SVP, nadaného a mimořádně nadaného dítěte/žáka, vymezení dvojí

výjimečnosti nadaných dětí/žáků, podpůrných opatření aj.;

• Nadaný žák

• Mimořádně nadaný žák

• ŠPZ

• Škola, podpůrná opatření

• IVP

• Přerazení do vyššího ročníku



Sedmero druhů 

podpory 

poskytovaných 

NPI ČR
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1. WEB talentovani.cz



Web npi.cz

Vzdělávací programy 

2.  Vzdělávací     

programy



2. Vzdělávací programy – webinář / e-learning

Jak na škole systematicky podporovat nadání 

http://ekurzy.npicr.cz/course/view.php?id=131

Doporučeno: ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení,

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, výchovným poradcům, speciálním

pedagogům, psychologům, výchovní poradci, odborní pracovníci školských zařízení aj.

Počet hodin: 4

Cena: zdarma

Anotace: Program poskytne managementu základních škol informace o tom, jak začít na škole

systematicky podporovat rozvoj nadání. Jedná se o sérii kratších videí, kde lektoři přiblíží vždy

jedno téma:
• jak začít s podporou nadání na škole

• vyhledávání a nominace nadaných žáků ve škole

• jak pečovat o nadané žáky ve škole

• legislativa

• spolupráce s PPP, krajskými sítěmi podpory nadání – NPI ČR, Mensou ČR a dalšími subjekty

• zapojení mimoškolních aktivit do systému péče o nadání na škole.

http://ekurzy.npicr.cz/course/view.php?id=131


Web datel.talentovani.cz

• Podpora učitelům, studentům a dětem se zájmem o technologie

• Propojení aktivit z reálné výuky s dětmi, žáky a studenty do 

praktického školení učitelů

• Využívání technologií – robotika, virtuální realita, rozšířená

realita, programování: včetně programování robotů, dronů, tvorba

mobilních aplikací, cloudové technologie, webináře

2.  Digitální A Technologická Laboratoř - DATEL



Soutěže a přehlídky jako jeden z hlavních nástrojů ve vzdělávacím systému, podle kterých je

možné identifikovat nadané dítě (žáka) – v různých oborech, věkových skupinách, profesích

apod. K tomuto účelu už více jak šest desítek let existuje v základních a středních školách

systém soutěží.

Pracovníci Oddělení mládeže a podpory NPI ČR nadání zajišťují ústřední kola 12 soutěží,

které jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:
• Středoškolská odborná činnost SOČ

• Frankofonie

• Soutěž v programování

• Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole

• Dějepisná olympiáda

• Olympiáda v českém jazyce

• Soutěž v jazyce anglickém

• Soutěž v jazyce francouzském

• Soutěž v jazyce latinském

• Soutěž v jazyce německém

• Soutěž v jazyce ruském

• Soutěž v jazyce španělském

3.  Garance a zajištění ústředních kol

soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT 



Formou osobní a vzdálené

komunikace v oblasti podpory nadání,

nadaných a mimořádně nadaných a

vzájemného sdílení nabytých

zkušeností a příkladů dobré praxe,

např. realizace stáží pedagogických

pracovníků na školách.

Systémové materiály jako pomoc

školám a dalším organizacím pro

podporu nadání:

4.  Konzultace a příklady dobré a inspirativní praxe

pro školy, pomoc školám a oganizacím



Diskusní setkání k oblasti podpory nadání na školách i mimo ně v rámci

neformálního a zájmového vzdělávání jako důležité aktivity KCP a komunikační

prostor – realizace průběžně jako seminář či workshop ke konkrétnímu

stanovenému tématu z oblasti podpory nadání (např. legislativní rámec,

problematika identifikace nadání, domácí vzdělávání nadaného žáka, formativní

hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků,jejich motivace aj.).

5.  Formální a neformální diskusní setkání, 

/ne)/tematické kulaté stoly 



Časopis Svět nadání

ISSN 1805-7217

6.  Publikování podpůrných metodických materiálů

klasicky i elektronicky – talentovani.cz



Krajské sítě podpory nadání

nabízejí systematické a kvalitní aktivity a služby pro kognitivně nadané,

pedagogy a další zúčastněné s využitím regionálních kapacit a zdrojů.

V každém kraji na krajském pracovišti NPI ČR je za vytvoření sítě a péči o ni

zodpovědný krajský koordinátor Sítě podpory nadání.

7.  Spolupráce jednotlivých KCP 

a krajských sítí podpory nadání v území



Krajské sítě podpory nadání

Krajská síť se skládá ze zástupců škol každého typu (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), školských zařízení

(zvl. SVČ), nevládních a neziskových organizací (NNO), které se věnují nebo se hodlají

systematicky věnovat práci s nadanými. V síti jsou zapojena odborná pracoviště (výzkumné či

vývojové pracoviště, zaměstnavatelé), která nabízejí kapacity, zdroje a oborové experty pro

práci s nadanými dětmi, žáky a studenty. Součástí sítě je zástupce regionální správy

a krajští odborní garanti zajišťující vazbu na pět "vertikálních – národních pilířů":
• psychologové a speciální pedagogové (garantuje NPI ČR)

• koordinátoři pro oblast soutěží (garantuje NPI ČR)

• pedagogové metodici (garantuje NPI ČR)

• koordinátoři podpory nadání a vzdělávání pedagogů (garantuje NPI ČR)

• inspektoři ČŠI (garantuje ČŠI).

Tito tvoří základ Krajské koordinační skupiny (KKS), která na úrovni kraje koordinuje, iniciuje,

stimuluje, podporuje a vzdělává, vše s respektováním krajské samosprávy. Členy KKS jsou

dále zástupci Krajské sítě podpory nadání.

7.   Spolupráce jednotlivých KCP 

a krajských sítí podpory nadání v území



Místo závěru
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• Celostatní porady krajských koordinátorů podpory nadání Krajských center

podpory NPI ČR a inspirativní semináře ke klíčovým tématům jednotlivých KKPN

• Příprava a relizace soutěží ve školním roce 2021/2022 – 8. 11. 2021 celostátní

porada pracovníků KÚ k realizacím zejména předmětových soutěží a soutěže

Středoškolská odborná činnost – SOČ

• Digitální a technologická laboratoř Datel – realizace aktivit v oblasti digitálního

vzdělávání, tematika robotiky pro nejmenší, proškolování pedagogických

pracovníků, informační a podprůné webináře k nových technologiím ve výuce

• Příprava nových podpůrných metodických a didaktických materiálů

• Časopis Svět nadání

• Stáže a seriál k jejich hybridní podobě + příklady inspirativní praxe aj.

Další činnosti v oblasti podpory nadání 

a výhled do blízké budoucnosti



Podle Komenského (1948) mají být

vzděláváni všichni bez výjimky, ale

„…nadaní potřebují vskutku mnohem více

vzdělávání, neboť nebude-li bystrá mysl

zaměstnána věcmi užitečnými, zaměstná

se sama neužitečnými…“.

Zdroj: KOMENSKÝ, Jan Amos. Didaktika velká. 

3. vyd. Brno: Komenium, 1948.

Význam péče o nadání v běžné škole

PROČ SE VŮBEC DO TOHO POUŠTĚT?

.



• Diskuse

• Náměty

• Připomínky

Shrnutí a prostor pro diskusi             
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Děkuji Vám za pozornost.  

A co na úplný závěr?             

„Moje největší úspěchy změnily způsob myšlení dnešních vědců
a jejich přístup k práci. Pokaždé, když jsem učinil nějaký úžasný
objev, stal se právě on odrazovým můstkem k dalšímu. Buďte
odhodlaní a nikdy se nepřestávejte ptát – a nacházet odpovědi!“

(Muñoz, Kent, 2019, s. 31)

mailto:vladimir.dratus@npicr.cz

