
Skupinová v!uka nadan!ch na Z" 
Úvoz v Brn# 

!! Co vedlo k vytvo$ení modelu skupin 
!! Skupinová v!uka – specifikace, 

organizace, projevy nadan!ch 
!! Post$ehy z praxe 
!! Projekt Skupinovka II. 
!! MiniIQá%ek  
!! V!hledy do budoucna 
 

 



V!chozí modely práce s nadan!mi 

 T&ÍDA NADAN'CH 
izolace od b#(né populace 
pocity v!jime%nosti 
nahlí(ení okolí - elitá$ství 
nadm#rné mzdové náklady 
nedostate%né územní pokrytí 
soukromé )koly 



 B*+NÁ T&ÍDA 
malá motivace k vy))ím v!kon,m, omezené         

podn#cování zvídavosti 
omezené mo(nosti úpravy p$edm#tové       

skladby, hodinové dotace p$edm#t, v       
jednotliv!ch ro%nících 

cyklické opakování, rutinní %innosti 
izolovanost introvert, - (ne)tolerovan! podivín,  
dominance extrovert, - ovládání, velení, 

manipulování t$ídou proti vyu%ujícímu       
 absence rovnocenn!ch partner,, spole%n!ch 

témat 
 nároky na p$ípravu v!uky 
 



SKUPINOVÁ V'UKA 

!! potla%ení nev!hod obou krajních model, 
!! odstran#ní pocitu jinakosti 
!! vzájemné pozitivní ovliv-ování  nadan!ch a 
)ikovn!ch d#tí ve skupin# 

!! akcelerace a obohacování v hlavních p$edm#tech 
!! kontakt s b#(nou populací v hodinách v!chov 
!! men)í po%et d#tí ve skupin# ( max 15)  
!! individualizace v!uky 
!! rovnocenné partnerství 



SPECIFIKA “SKUPINOVKY” NA ÚVOZE 
      tempo podle pot$eb nadan!ch 

p#stování EQ, sebeobsluhy, rozvoj tvo$ivosti 
vysoká míra tolerance ze strany vyu%ujícího 
potla%ení souboj, individualit, v!chova ke spolupráci a 

pomoci 
zapojení (ák, do pr,b#hu vzd#lávání a práce ve skupin#, 

realizace jejich podn#t, 
osobnost u%itele = partner, nikoliv mentor %i diktátor, silná 

osobnost, velk! v)eobecn! p$ehled, oborové 
znalosti,ochota k diskuzi, schopnost argumentace, 
pozorn! poslucha%, p$ipraven na dvojjedine%nost 

vyu(ívání celé )kály metod a p$ístup, nap$í% vzd#lávacími 
systémy 

 



!! HLAVNÍ P&EDM*TY 
! p$esuny u%iva vy))ích ro%ník, do ni()ích  
! obohacování roz)i$ováním a prohlubováním témat 
! dostatek %asu na diskuze k témat,m 
! operativní úpravy a dopl-ování témat 
! nov! p$edm#t  V#douka 

!! VOLNO.ASOVÉ AKTIVITY 
! specifické zájmy = specifické krou(ky 
! kluby 
! neorganizovan! %as pro organizování vlastních zájm, 

Organizace v!uky ve skupin# 



Projevy nadan!ch ve skupinách 
!! Schopnost samostatného vyvození pravidla a jeho aplikace 

v dal)ích situacích, objevování paralel a podobností 
!! Silná pot$eba diskutovat, prezentovat vlastní názory, 

rozdílné p$ístupy k $e)ení 
!! Poukazování na v!jimky, detaily, zvlá)tnosti, odli)nosti,  
!! Po(adavek d,sledného dodr(ování slib,, pravidel a dohod, 

zargumentování po(adavk, vyu%ujícího, jeho maximální 
spravedlnost 

!! Odmítání rutiny, klasick!ch domácích úkol, 
!! Hodnocení známkou selhává, snaha o vzájemné hodnocení 

a porovnávání v!kon,, kritické sebehodnocení   
!! Tvo$iv! p$ístup prakticky ke v)emu 



P&ÍKLADY AKTIVIT PRO 
OBOHACENÍ V'UKY  

!psaní v)emi deseti 
!ro%níkov! projekt 
!co by se stalo, kdyby... 
!zví$ecí rekordmani 
!rodi%ovské seminá$e 
!památky UNESCO, sv#tové katastrofy 
! tkani%ky, kufr 
!budovatelské po%íta%ové hry 
!gordické uzly: logické hádanky 
!herní dny 



POST&EHY – 7 let skupinek 
!! ne ka(dému dít#ti 

skupinovka vyhovuje 
!! vzájemná náklonnost 

nadan!ch nap$í% ro%níky 
!! hodn# „zlep)ovák,“ 

vznikne z d,vodu „jak si 
usnadnit (ivot“ 

!! 1. stupe- = ochutnávka, 
dostate%ná nabídka oblastí 

!! v!voj oblastí zájmu 
!! nadaní se u%í od )ikovn!ch 

trp#livosti a pochopení 
!! )ikovní se spoluprací s 

nadan!mi u%í p$em!)let 
jinak 

!! ne ka(d! vynikající kantor 
zvládne práci ve skupin# 

!! zapome-me na „to se 
budete u%it a( v ... t$íd#“ 

!! neexistuje obecná 
kucha$ka na práci s 
nadan!mi ve skupin# 

!! rodi%e by m#li pomáhat, 
nikoli radit co, kdy, kde a 
jak 

!! je nevhodné dít# utvrzovat 
v jeho jedine%nosti - u( tak 
má problém, dost 

!! rodi%ovská d,slednost 
 



1.  PROJEKT   EU 
•!  získání finan%ních prost$edk, na klí%ové aktivity 

po%íta%e, knihy, deskové hry, fle)ky, kalkula%ky, 
v!zkumné batohy, mzdy, stavebnice, nákup slu(eb 

•!  specifické krou(ky, v!uka AJ rodil!m mluv%ím 
•!  upravené u%ební plány, v#douka, úprava t!denních 

hodinov!ch dotací p$edm#t, 
•!  e-learningové prost$edí a pro)kolení vyu%ujících 
•!  web IQá%ek 



2.  PROJEKT   EU 
 

 
Název projektu: Skupinová v!uka mimo$ádn# nadan!ch 
         d#tí na Úvoze II 
 
Reg. "íslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/02.0051 
 
Realizace projektu: 1.4. 2013 – 30.3. 2015 



2.  PROJEKT   EU 
 

•! pokra%ování skupinové v!uky na 2. stupni, 
zaji)t#ní návaznosti 

•! upravené skladba a hodinová dotace p$edm#t, 
v jednotliv!ch ro%nících, upravené u%. plány  

•! P$írodov#dn! seminá$        
Spole%enskov#dní seminá$ 

•! specifické krou(ky (Pokustón, Lingvistik), 
v!uka AJ rodil!m mluv%ím 

•! pro)kolení vyu%ujících, studium problematiky  
•! vzd#lávání s komponentou IT (tablety) 



MINIIQÁ.EK 
Eduka%ní skupinky pro nadané p$ed)koláky 
Rozvoj a stimulace mozkov!ch synapsí 

metodou NTC: 
Motorika – hrubá, jemná, grafomotorika  
Asociativní my)lení 
Funkcionální my)lení 
Volní vlastnosti 
Organizace: 
!! Odpolední hodinov! blok aktivit 
 
 
 



V!hledy  
!! Spolupráce s ped.fak. MU - pedagogika nadan!ch - 

studium 
!! KRND - v#t)í anga(ovanost rodi%, pomoci )kole 
!! Vybavení t$íd - wifi sí/, vlastní notebooky 
!! Spolupráce s kvalitními st$edními )kolami 
!! D#tská univerzita 
 


