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Nadané dítě - pro účely tohoto dokumentu se jím myslí žák/dítě mimořádně intelektově nadané dítě 

s diagnostikovaným nadáním od ŠPZ, ale i žák/dítě talentované, bystré, chytré, které vykazuje 

výborných nebo vynikajících výsledků v daném oboru (vyučovacím předmětu) a projevuje o něj zájem 

překračující rámec školních povinnosti. Jedná se tak o jedince, který vykazuje ve srovnání s vrstevníky 

vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových činností nebo v 

pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Tento dokument rozvíjí a konkretizuje ŠVP ZV „Tvořivě ve škole“ ZŠ a MŠ Ruská 2059 Litvínov, okres 

Most, kapitolu Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných. Dále si bere za cíl 

identifikovat a začít pracovat s nadanými dětmi již od mateřské školy.  

Chce-li se naše škola systematicky věnovat péči o nadané žáky, je třeba, aby učitelé byli schopni takové 

děti poznat a odhalit. Jako určité vodítko při této nelehké práci by nám mohly posloužit články 

uveřejněné na www.nadanedeti.cz www.deti.mensa.cz  www.badatele.cz  www.eduzin.cz/nadane-

deti/ www.zapojmevsechny.cz  

Úvod  

 

Péče o nadané děti je zakotvena ve školském zákoně: Zákon č. 516/2004 Sb., vyhlášce č. 27/2016 Sb. 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo 

v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech. 

Péče o nadané žáky je zakotvena ve školském zákoně, který konkrétně v § 17 – 19 pojednává o různých 

možnostech přístupu k talentovaným žákům. RVP ZV a RVP PV umožňují, aby školní, třídní i individuální 

vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny 

mimořádným schopnostem dětí a popřípadě doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a 

mimořádných schopností či nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být 

zajištěna a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací 

nabídky.  

Pokud bylo u žáka/dítěte indentifikováno nadání v ŠPZ, pak je postupováno v souladu s Doporučením 

ŠPZ pro dané dítě/žáka. 

 

Řada mimořádně nadaných dětí může být tak trochu „jiná“. Nemusí si dobře rozumět s vrstevníky, 

mohou být výrazně nadané v jedné oblasti, ale zaostávat jinde. Mohou se ve výuce projevovat 

naprostým nedostatkem zájmu, protože dávno vědí a umí více. Mohou klást nekonečné množství 

dotazů, dožadovat se pozornosti nebo si vše do detailu ověřovat a zkoumat. Mimořádné nadání 

s sebou někdy nese i řadu projevů, které bývá náročné zvládnout. 

 

 

Typologie nadaných dětí 

Viz. http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-typologie-deti 

http://www.nadanedeti.cz/
http://www.deti.mensa.cz/
http://www.badatele.cz/
http://www.eduzin.cz/nadane-deti/
http://www.eduzin.cz/nadane-deti/
http://www.zapojmevsechny.cz/
http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-typologie-deti
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Některé rozdíly mezi bystrým a nadaným dítětem 

Jak bystré, tak rozumově nadané dítě má specifické vzdělávací potřeby a potřebuje k optimálnímu 

rozvoji podněty a vzdělávací materiály, které odpovídají jeho kognitivní úrovni.  

Níže uvedená tabulka ukazuje některé typické rozdíly v chování.  

Bystré dítě Nadané dítě 

Umí odpovídat Klade další otázky 

Zajímá se  Je zvědavé 

Má dobré nápady  Má neobvyklé nápady. 

Odpovídá na otázky  Zajímají jej detaily, rozpracovává, dokončuje. 

Je vůdcem skupiny  Je samostatné, často pracuje sám. 

Jednoduše se učí  Většinu už zná. 

.. Mezi vrstevníky je oblíben  Víc mu vyhovuje společnost starších dětí 

Chápe významy  Dělá závěry. 

Přesně kopíruje zadaná řešení  Vytváří nová řešení. 

Dobře se cítí ve škole, ve školce  Dobře se cítí, když se učí (něco nového). 

Přijímá informace  Využívá informace. 

Je vytrvalé při sledování  Sleduje pozorně.  

Je spokojené s vlastním učením a výsledky Tab.:  Je velmi sebekritické. 
Zdroj: Co bychom měli vědět o nadání str. 10- Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. 

Postup 

Na základě této typologie by měli učitelé ve svých třídách a předmětech takové děti identifikovat, mít 

o nich přehled a vzájemně se o nich s ostatními pedagogy informovat.  

Dětem/žákům, které se ve větší míře budou zajímat o určitý předmět, nabídnou učitelé rozšíření 

vědomostí a znalostí zábavnou, hravou formou, odkazy na literaturu, webové stránky či ostatní média. 

Vyučující umožní, aby si žáci mohli výklad doplňovat, připravovat si referáty, účastnit se soutěží a 

exkurzí. Mohou též navštívit jiné ročníky nebo třídy, aby zde prezentovali své vědomosti či dovednosti.  

Svůj zájem a znalosti ze svého oblíbeného oboru mohou zveřejňovat formou nástěnek, příspěvků na 

web školy, prezentacemi pro žáky či relacemi prostřednictvím školního rozhlasu.  

Jako další možnosti lze uvést možnosti mimoškolní činnosti, kroužek zábavné logiky, deskových her 

(křížovky, sudoku, rébusy, hlavolamy, piškvorky) – zde se nabízí i možnost řešení volitelným 

předmětem, u mladších dětí zájmovým útvarem, výuka FIE v rámci zájmového kroužku.  

 

Vyhledávání nadaných dětí v MŠ/ZŠ 

 práce s pracovním sešitem „Předškolák“ (nebo alternativním „Pastelka“)  

 vytváření problémových pracovních listů  

 založení portfolií každému dítěti  

 vyhodnocovat a zaznamenávat práci dětí  

 do řízené činnosti zařazovat úkoly se záměrem rozvíjení jednotlivých oblastí 

 vytvořit zásobník pracovních listů  

 logickaolympiada.cz pro MŠ 

 nabídnout rodičům besedu k nadání, informovat je o spolupráci s dalšími subjekty, seznámit 

s literaturou.  

 rozšířit knihovnu v MŠ o potřebnou literaturu, v rámci DVPP se věnovat dané problematice 

 využití Digi koutku a dalších aktivit v MŠ Tylova - Lesánek 
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Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole (obecně) 

(podle www.nadanedeti.cz – zkrácená verze) 

Většina z níže uvedených systémů školní péče o nadané děti existuje v zahraničí již řadu let.  

Obecně existují ve světě tři hlavní, níže jmenované přístupy:  

 

1) Akcelerace- (mimořádně) nadané dítě postupuje školními osnovami, v případě tohoto opatření, 

mnohem rychleji než ostatní děti. Může „přeskočit“ některý nebo některé ročníky, případně zahájit 

docházku dříve, než jeho vrstevníci. Tato eventualita se doporučuje dětem s nadprůměrným 

nadáním a velmi dobrou schopností sociální adaptace.  

 

2) Obohacování osnov - osnovy pro běžnou třídu jsou obohacovány směrem k rozšíření a 

prohloubení učiva. Jedná se v podstatě o opak akcelerace. Dítě zůstává v běžné třídě, probírá však 

značně rozšířenou látku.  

 

3) Péče o nadané děti v rámci běžné třídy - nutné zabezpečit:  

 Seznámení učitelů s možnostmi identifikování a diagnostikování nadaných dětí, s možnými 

postupy a metodami, které mohou ve své třídě využít.  

 Identifikování nadaných děti ve třídě.  

 Rozšíření obvyklých výukových materiálů určených pro ostatní žáky.  

 Plánování dalších postupů práce s těmito vybranými dětmi.  

 

4) Skupiny několika nadaných dětí v rámci jednoho ročníku- rozumově nadané děti z jednoho 

ročníku se spojí do jedné skupiny v rámci jednoho předmětu, kde je možné využít výše uvedené 

metody. Předpokladem je vytipování vhodných skupin. Je také potřebná domluva mezi vyučujícími 

tak, aby byl postaven vyučovací rozvrh a např. Ma byla vyučována v celém ročníku vždy ve stejnou 

dobu.  

Tyto skupiny je možno postavit na celý rozsah daného předmětu nebo jen na vybrané hodiny např. 

1-2x týdně. 

 

Škola je povinna uvádět ve svém ŠVP a při jeho realizaci vytvářet podmínky pro co největší využití 

potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. I pro podporu vzdělávání žáků 

nadaných a mimořádně nadaných lze využít podpůrná opatření podle individuálních vzdělávacích 

potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Školní vzdělávací program stanovuje:  

1. zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o (mimořádně) nadané žáky – Mgr. Pavla 

Kostelecká – ve spolupráci se zástupci ředitelky a třídních učitelů, koordinátoři pro nadání- do 

12/2022 Mgr. Krbušková, pí Hoblíková 

2. pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému (zájmové organizace, vzdělávací instituce, 

sponzoři atd.)  

3. specifikaci provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu těchto žáků/dětí.  
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Jednotlivé kroky 

 

1. Seznámení pedagogů s materiálem Plán péče o nadané a mimořádně nadané žáky.  

2. Vytipování chytrých dětí/žáků v 1. – 9. ročníku i v MŠ, s využitím vlastních dotazníků např. 

IDENA, individuálních rozhovorů s žáky, dětmi, rodiči, dalšími učiteli, vedoucími zájmových 

útvarů, bude využito pozorování, rozbor žákovských/dětských portfólií. 

3. Věnovat vytypovaným dětem zvýšenou a systematičtější pozornost. Založit si portfolio, kam si 

učitelé daného předmětu budou zakládat kopie úspěšných prací, diplomů, ocenění, případně 

vést poznámky o účasti v soutěžích či přehlídkách, umístění a další informace. Do poznámek 

uvádět případný pokrok, úspěchy, změn. 

4. V rámci disponibilních dotací na 1. stupni (český jazyk)- 1 hod. týdně, na druhém stupni ZŠ pak 

práce v rámci ped. intervence- AP pí Hoblíková - práce formou projektů, zadávání komplexních 

úloh, rozvoj sociálních dovedností. Program je sestavován „na míru“ daným skupinám dle 

jejich potřeb. Postupně tak bude vznikat portfolio aktivit, které se osvědčily při práci 

s nadanými žáky.  

5. Informovat o této problematice rodiče, např. na třídních schůzkách.  

6. Účast na vzdělávání k této problematice pro zájemce dle nabídky. Účast na školeních a 

pravidelných setkáních v rámci IKAP B2.  

7. V případě doporučení PPP zpracovat IVP pro nadané nebo mimořádně nadané dítě.  

8. Založit v MŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ na přístupném místě pro učitele složku materiálů, pomůcek, 

časopisů, které budou vyučující při své práci využívat. Materiály průběžně doplňovat, viz. bod 

č.4. 
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Příloha č.1 

 

Dotazník 

Jméno a příjmení: …………………………........................................ Třída: ……………........  

1) Chodíš do školy rád? ANO - NE  

2) Který předmět tě opravdu baví? (Pokud víš, napiš proč) 

………………………………………………………………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………....................................................... 

………………………………………………………………………………………………....................................................... 

 3) Připravuješ se na tento předmět doma více než na ostatní? ANO - NE  

4) Zajímáš se o tento předmět – obor i mimo školu (vyučování) např. doma na PC, knihy, časopisy? 

ANO - NE Pokud ano, jak? 

………………………………………………………………………………………………....................................................... 

……………………………………………………………………………………………….......................................................  

5) Máš nějaký opravdový koníček, kterému se pravidelně nebo často věnuješ? ANO - NE  

6) Pokud ANO, jaký? – Popiš jej. 

………………………………………………………………………………………………....................................................... 

……………………………………………………………………………………………….......................................................  

7) Už jsi v něčem vynikl, uspěl nebo teprve chceš vyniknout? ANO - NE Pokud ANO, popiš. 

………………………………………………………………………………………………....................................................... 

……………………………………………………………………………………………….......................................................  
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Příloha č.2 

Dotazník 

Identifikační znaky nadaných dětí 
dle Susan Winebrenner - pro rodiče a pedagogy 

Označte, prosím, křížkem u každého identifikačního znaku odpověď, která nejlépe dítě vystihuje. 

Identifikační znaky v pozitivním ohledu ANO NE 

Je extrémně vyspělé v jakékoliv oblasti učení a výkonu. 
  

Vykazuje asynchronní vývoj. Může být významně napřed v některých oblastech a v 

jiných vykazovat věkově adekvátní nebo dokonce opožděný vývoj (např. dokáže 

číst již ve třech letech, ale ještě v pěti si nedokáže zavázat tkaničku u bot). 

  

Má na svůj věk širokou slovní zásobu a vyspělý verbální projev. 
  

Má neskutečnou paměť. 
  

Některé věci se naučí neuvěřitelně rychle bez pomoci druhých. 
  

Zvládá složitější myšlenkové operace než jeho vrstevníci. 
  

Vykazuje schopnost práce s abstraktními myšlenkami s minimem konkrétní 

zkušenosti pro pochopení. 

  

Vidí jasně vztahy příčiny a následku. 
  

Vidí vzorce, vztahy a souvislosti, které jiné dítě nevidí. 
  

Vždy přichází s „lepšími způsoby“ řešení věcí, navrhuje je spolužákům, učitelům a 

dalším dospělým - ne vždy vhodným způsobem. 

  

Dává přednost komplexním a náročným úkolům. 
  

Je schopno přenášet své vědomosti do nových situací a řešení problémů. 
  

Chce se podělit o vše, co ví. 
  

Je zvědavé ve všem, co se děje okolo něj, a klade nekonečné otázky. 
  

Je nadšený a ostražitý pozorovatel. 
  

Je horlivé, někdy extrémně citlivé či vznětlivé, dokáže být zcela pohlceno aktivitami 

či myšlenkami. 

  

Má často mnoho (neobvyklých) zájmů, koníčků a sbírek. 
  

Je silně motivováno dělat věci, které je zajímají, a svým vlastním způsobem, raději 
  

pracuje nezávisle, dokonce samostatně.   

Má ohromnou míru energie. 
  

Má cit pro krásno a lidské pocity, emoce a očekávání. 
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Mívá zvýšený smysl pro spravedlnost, morálku a fair play. Zajímá se o globální 
problémy a vnímá je osobně. 

  

Má sofistikovaný smysl pro humor. 
  

Rádo je ve vedení, může být přirozenou autoritou. 
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Identifikační znaky v negativním ohledu ANO NE 

Odmítá práci nebo pracuje nedbale. 
  

Je nervózní při tempu práce vrstevníků, které považuje za nedostatečně aktivní, 

nebo když nevidí jasný pokrok práce. 

  

Protestuje proti rutinní a předvídatelné práci. 
  

Ptá se na choulostivé otázky, vyžaduje zdůvodnění, proč se mají věci dělat určitým 

způsobem. 

  

Odmítá určování práce a příkazy. 
  

Sní v průběhu dne. 
  

Ovládá diskuze v kolektivu vrstevníků. 
  

Bývá panovačné k učitelům i vrstevníkům. 
  

Je netolerantní k nedokonalosti vůči sobě i ostatním. 
  

Je přecitlivělé vůči kritice, snadno se rozpláče. 
  

Odmítá se podřídit. 
  

Odmítá kooperativní učení. 
  

„Hraje divadlo“ a ruší spolužáky. 
  

Může se stát „třídním šaškem“. 
  

Poznámka: Převzato z Winebrenner, S. (2003). Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom. Minneapolis: 

Free Spirit Publishing. Upraveno pro potřeby OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice. 
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Dotazník 

Identifikační znaky nadaných dětí v osobnostních projevech 

- pro rodiče a pedagogy 

Označte, prosím, křížkem u každého identifikačního znaku odpověď, která nejlépe dítě vystihuje. 

Identifikační znaky ANO NE 

Je extrémně vyspělé v jakékoliv oblasti učení a výkonu. 
  

Vykazuje asynchronní vývoj. Může být významně napřed v některých oblastech a v 

jiných vykazovat věkově adekvátní nebo dokonce opožděný vývoj (např. dokáže 

číst již ve třech letech, ale ještě v pěti si nedokáže zavázat tkaničku u bot). 

  

Někdy je extrémně citlivé či vznětlivé. 
  

Dokáže být zcela pohlceno aktivitami či myšlenkami. 
  

Bývá neobvykle vytrvalé. 
  

Mívá neobvykle vysoké osobní standardy, někdy bývá přecitlivělé. 
  

Bývá velmi iniciativní. 
  

Vždy přichází s „lepšími způsoby“ řešení věcí, navrhuje je spolužákům, učitelům a 

dalším dospělým - ne vždy vhodným způsobem. 

  

Má široký okruh zájmů. 
  

Objevují se u něj zájmy charakteristické pro děti staršího věku. Pokud ano, uveďte 

příklady: 

  

Bývá netrpělivé. 
  

Raději pracuje nezávisle, svým vlastním způsobem nebo dokonce samostatně. 
  

Je nadšený a ostražitý pozorovatel. 
  

Je horlivé. 
  

Má často mnoho (neobvyklých) zájmů, koníčků a sbírek. 
  

Je silně motivováno dělat věci, které je zajímají. 
  

Zajímá se o globální problémy a vnímá je osobně. 
  

Má cit pro lidské pocity, emoce a očekávání. 
  

Mívá zvýšený smysl pro spravedlnost, morálku a fair play. 
  

Je zodpovědné, dá se s ním počítat při práci na různých projektech. 
  

Je respektováno ze strany svých vrstevníků. 
  

Je schopné vyjadřovat své myšlenky. 
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Komunikuje dobře s druhými. 
  

Je sebevědomé v interakci s vrstevníky. 
  

Spolupracuje. 
  

Má sklon vést činnost, když je to potřeba. 
  

Je vytrvalé při práci na svém úkolu, dokonce i když se vyskytnou překážky. 
  

Preferuje situace, ve kterých je jasně vymezena zodpovědnost jednotlivých dětí za 

výsledky úkolů. 

  

Projevuje zájem o různé oblasti (o širší záběr oblastí). 
  

Je vytrvalé při dosahování stanoveného cíle. 
  

Odmítá práci nebo pracuje nedbale v činnosti, která je nezajímá. 
  

Je nervózní při tempu práce kolektivu vrstevníků, pokud je považuje za pomalé. 
  

Odmítá rutinní a předvídatelnou práci. 
  

Vyžaduje zdůvodnění, proč se mají věci dělat určitým způsobem. 
  

Odmítá určování práce a příkazy. 
  

Sní v průběhu dne. 
  

Ovládá diskuze v kolektivu vrstevníků. 
  

Bývá panovačné k učitelům i vrstevníkům. 
  

Je netolerantní k nedokonalosti vůči sobě i k nedokonalosti druhých. 
  

Je přecitlivělé vůči kritice své osoby (reaguje např. pláčem). 
  

Odmítá se podřídit. 
  

Při učení odmítá spolupráci ve skupině vrstevníků. 
  

Upozorňuje na sebe (např. šaškuje před spolužáky). 
  

Poznámka: Dotazník je úpravou a syntézou různých zahraničních škál. Byl převzat z internetu a upraven pro 

potřeby OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice. 
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Zdroje a odkazy: 

 

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=odborne-informace--identifikace-nadani--pedagogicka-

diagnostika&aid=85 

http://www.nadanedeti.cz/pro-ucitele-typologie-deti 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/18685/caste-problemove-projevy-nadanych-deti.html/ 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18711/specifika-vztahu-nadanych-deti-s-jejich-vrstevniky-a-vyznam-

techto-vztahu-pro-socialni-vyvoj.html/ 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2125 

www.talentovani.cz/ 

https://www.eduzin.cz/nadane-deti/mame-sest-typu-nadanych-deti-jsou-mezi-nimi-krehci-outsideri-

i-tridni-primadony-rika-ucitelka-matematiky/ 

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podpora-nadanych-deti?activate=ceska-inspirace#jur3 

https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/tipy-pro-identifikaci-nadanych-predskolaku-i-skolnich-

zaku?activate=metodika-a-aktivity  

 

Do výuky: 

http://www.talnet.cz/projekt-perun 

http://znv-old.nidv.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/?fi=1 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21433/rozvijime-matematicke-nadani-zaku-namety-pro-1.-stupen-

zs.html/ 

https://badatele.cz/cz/jak-vypada-vyuka  

 

 

Co bychom měli vědět o nadání, Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol.  
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