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�� aktivity pro nadané děti, aktivity pro nadané děti, 
jejich jejich rodiče a učitelerodiče a učitele

Poslání Centra nadání

jejich jejich rodiče a učitelerodiče a učitele
� Centrum nadání : aktivity pro učiteleaktivity pro učitele
�� akreditovaná vzdělávací nabídka kurzů DVPPakreditovaná vzdělávací nabídka kurzů DVPP
�� podpůrná databáze výukových aktivitpodpůrná databáze výukových aktivit
�� interaktivní dílny, supervizní činnostinteraktivní dílny, supervizní činnost
�� letní soustředění, publikace, konferenceletní soustředění, publikace, konference
�� Spolupráce s institucemi zřízenými MŠMT Spolupráce s institucemi zřízenými MŠMT 

a kraji (NIDM, PPP, školy, MŠ)a kraji (NIDM, PPP, školy, MŠ)



Aktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmiAktivity pro rodiny s nadanými dětmi

� Celostátní pobytová setkání rodin 

s nadanými dětmi

� Pravidelné společenské akce 
s odborným přesahem

� Konzultační a poradenská činnost� Konzultační a poradenská činnost



Nadaní předškoláciNadaní předškoláciNadaní předškoláciNadaní předškoláciNadaní předškoláciNadaní předškoláciNadaní předškoláciNadaní předškoláci
� Spolupráce s předškolními 

pedagogy a soukromými i 
státními školkami

� Klub Malý Šikula

� Prázdninové akce� Prázdninové akce

� Týdenní soustředění

� Ověřování metody 

Mensa NTC Learning



Co víme o nadaných Co víme o nadaných 
předškolácích?předškolácích?předškolácích?předškolácích?



Možné disproporce ve vývoji nadaných dětíMožné disproporce ve vývoji nadaných dětí
(Laznibatová, 2001)(Laznibatová, 2001)

vysoká úroveň nižší úroveň

psychický vývin tělesný vývin

intelektová úroveň emocionálně-sociální úroveň

verbální složka intelektu non-verbální složka intelektu

zrychlené myšlení, řeč pomalé psaní, slabé grafomotorické 
schopnosti

logické myšlení, brilantnost úvah klasické paměťové učenílogické myšlení, brilantnost úvah klasické paměťové učení

problémové učení, objevování frontální výuka, apel na výkon a 
znalosti

tvořivost, nové originální prvky 
řešení problémů

klasické chápání a použití ověřených 
vzorů a modelů

potřeba nových informací, 
poznatků

držení se předepsaného, osnovami 
určeného učiva

zájem o řešení komplikovaných 
neznámých úloh

upřednostňování mechanických, 
jednotvárných, lehkých úloh



Etapy identifikace:

1. Nominace (rodič, učitel, spolužák, 
vedoucí kroužku atp.)

2. Screening (subjektivní 
systematické metody identifikace)systematické metody identifikace)

3. Individuální vyšetření, hloubková 
pedagogická diagnostika

4. Návazná opatření pro vzdělávání, 
volný čas, výchovu



NÁSTROJE PSYCHOLOGICKÉ NÁSTROJE PSYCHOLOGICKÉ 
DIAGNOSTIKYDIAGNOSTIKY



Pozitiva a úskalí inteligenčních testů

POZITIVA
� Velmi validní, plošné 

standardizace, 
mezinárodní a výzkumná 
srovnání

� Zvyšující se počet 
nástrojů i pro 

NEGATIVA
� Výrazně ovlivnitelné 

výsledky nestabilitou 
výkonu a koncentrace 
pozornosti předšk. dítětenástrojů i pro 

diagnostiku v 
předškolním věku

� Profesionální přístup a 
trénink v diagnostických 
metodách

pozornosti předšk. dítěte
� Oproti rodičům a 

učitelům, psycholog 
disponuje omezenými 
zdroji informací o dítěti, 
testová situace nemusí 
být 100% vypovídající

� Ne všechny nadané děti 
skórují v IQ testech



A co se dá vlastně měřit?
� Verbální schopnosti, slovní zásoba

� Matematické představy (pojem č. řady, základní mat. operace 
s přechodem přes 10

� Logické myšlení

� Analyticko-syntetická složka (pojem plochy, prostoru, částí a 
celku)

� Všeobecné vědomosti, přehled

� Praktické myšlení, orientace v běžných soc. situacích

� Grafomotorika (abstraktní předloha, volná kresba)

Školní připravenost/zralost
� Držení tužky, základní předškolní vědomosti, sociální návyky,

spolupráce s cizí autoritou, koncentrace pozornosti, úroveň
výslovnosti atp.



Nástroje psychologické diagnostiky

� Testy inteligence (nejlépe individuální formou)

� SON-R 2,5-7, TM, PDW, WJ-IE,WISC 
III.(až od 6 let), KABC

� u starších dětí i test tvořivosti, � u starších dětí i test tvořivosti, 
motivace k výkonu



SONSONSONSON----R 2,5R 2,5R 2,5R 2,5----7777

� Poměrně nový test, české normy z r. 2006

� Neverbální – může pracovat s dětmi 
nemluvícími česky nebo se zatím málo 
vyvinutými řečovými schopnostmivyvinutými řečovými schopnostmi

� Chybí verbální složka intelektu – nepodchytí 
výrazné spektrum nadaných dětí

� Nadhodnocuje děti do 3 let, málo vypovídající 
ve věku od 6 let



Woodcock-Johnson Int. Edition

� České normy - od 2,5 let do dospělosti

� Nicméně v ČR zatím málo rozšířený (získání 
nástroje vázáno na proškolení, nelze zakoupit 
samostatněsamostatně

� Zahrnuje verbální subtesty

� Zajímavé subtesty na paměť

� Zatím špatné zkušenosti s diagnostikou dětí



Kaufmanova hodnotící baterie 
pro děti 2,5-12,5 (KABC)

� Psychodiagnostika s.r.o. (cca 8000,-Kč), snadný zácvik 

� Normy pouze zahraniční a z 80. let                    tedy 
některé položky v subtestech poměrně zastaralé

� Veliká variabilita subtestů, poměrně komplexní � Veliká variabilita subtestů, poměrně komplexní 
zhodnocení včetně verbální složky nadání

� Zahraniční reference hovoří, že intel. nadané děti 
podhodnocuje.

� Naše zkušenosti: není dobrý pro věk do 3,5 let (pro děti 

není tolik zábavný jako např. SON), poté dobře měří a je 
srovnatelný ve výsledcích např. s WISC III.



Pohled na jednotlivé testy

� zkušenosti psychologů z diagnostiky nadaných 
dětí 
otestováno cca 1100 dětí v průběhu 5 let

� Z toho databáze cca 400 nadaných dětí v celé 
republicerepublice

� Z 80% testováni předškoláci

� Informace jsou zaměřené na testování nadaných, 
u běžné nebo subnormní populace mohou být 
jiné!



METODY PEDAGOGICKÉ METODY PEDAGOGICKÉ 
DIAGNOSTIKY V DIAGNOSTIKY V 

PŘEŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍPŘEŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍPŘEŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍPŘEŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ



CCCCCCCCOOOOOOOO MMMMMMMMŮŽŮŽEEEEEEEE MMMMMMMMĚŘĚŘITITITITITITITIT AAAAAAAA ZJISTITZJISTITZJISTITZJISTITZJISTITZJISTITZJISTITZJISTIT UUUUUUUUČČITELKAITELKAITELKAITELKAITELKAITELKAITELKAITELKA MŠMŠMŠMŠMŠMŠMŠMŠ????????

� Rodinné zázemí a klima

� Vidí dítě v řízených situacích v každodenním provozu

srovnání s vrstevníky v mnoha aspektech vývoje

� Cílené zadávání aktivit na rozvoj rozumových schopností =
podpora nadaných dětí i diagnostika

� Nominační škály a stupnice (výčty behaviorálních
charakteristik dětí), anamnestické rozhovory s rodiči,
pozorování dítěte v typizovaných situacích, sestavování
vlastních diagnostických PL, herních souborů apod.



Příklad nominační škály pro 
MŠ
� Doc. Lenka Hříbková

� Identifikace nadaných předškoláků: 
ověřovaný projekt SIPVZ ve školce Kopřivnice

(odkaz Mateřské školy Kopřivnice – nadané děti)(odkaz Mateřské školy Kopřivnice – nadané děti)

http://skolky.koprivnice.org/rs/



Platná legislativní Platná legislativní opatřeníopatření

� Školský zákon č. 561/2004 §§§§17 a §§§§18
� Novela školského zákona č. 49/2009

� vyhláška o poradenských službách ve školství č.
72/2005sb.72/2005sb.

� vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a vzdělávání žáků
mimořádně nadaných č. 73/2005sb.

� Informace ke vzdělávání mimořádně nadaných
žáků na ZŠ a SŠ – Věstník MŠMT 12/2006

� RVP ZV – kapitola 9



Shrnutí a závěryShrnutí a závěry



Co Co pro nadané zajistit ve školce?pro nadané zajistit ve školce?

� Průběžně a cíleně monitorovat schopnosti dětí i v kognitivní 
oblasti

� Věnovat více času aktivitám na rozvíjení rozumových schopností
� Doporučovat vytipované děti na individuální vyšetření v PPP
� Vyvarovat se ale příliš rychlým soudům o míře nadání dítěte!

POKUD MÁM V MŠ JIŽ IDENTIFIKOVANÉ NADANÉ DÍTĚ: 
� Možnost pracovat rychlejším tempem
� Méně procvičování, spíše umožnit postup dopředu
� Vyšší náročnost
� Divergentní úkoly
� Abstraktní úkoly
� Odhadování výsledku


