
ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
43 

  

ZKUŠENOSTI Z IMPLEMENTACE NOVÉHO VZĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO 

MIMOŘÁDNĚ NADANÉ ŽÁKY NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Experience of headmaster of education gifted children at basic school 
 

Zdeňka JANČÍKOVÁ1, Miluše RAŠKOVÁ 

 

Abstrakt 

Příspěvek shrnuje zkušenosti z implementace nového vzdělávacího programu pro 

kognitivně nadané žáky na I. stupni základní školy Upozorňuje na vybraná úskalí při 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků, zvláště žáků s dvojí výjimečností.  
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Abstract 

This article deals with experiences with implementing new educational program for 

pupils with high ability at the primary school. It point out on some difficulties at education of 

talented pupils, especially the pupils with double exceptionality.  
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ÚVOD 

V článku se zaměřujeme na popis zkušeností, získaných při tvorbě a implementaci 

vzdělávacího programu pro kognitivně nadané žáky na I. stupni základní školy. Podrobněji se 

zabýváme vybranými riziky a problémy, kterým jsme při této pedagogické činnosti museli 

čelit. Od roku 2007 vzděláváme v naší základní škole na I. stupni ve studijních skupinách 
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ERIN (Edukace a rozvoj intelektově nadaných) děti, u nichž bylo pedagogicko- 

psychologickou poradnou potvrzeno mimořádné intelektové nadání.   

V České republice, na rozdíl od příznivější situace na Slovensku, se přes zvýšený 

zájem o nadání a podporu nadaných dětí v posledních 15 letech stále ještě nacházíme 

v počátcích systematičtější péče o talenty. I v řadě dalších zemí je situace obdobná. Způsoby, 

jimiž evropské státy přistupují ke vzdělávání nadaných, hledání optimálních variant a 

postupné ověřování jednotlivých strategií – to vše dokládá, že se jedná o stále otevřenou 

otázku (Hříbková, L. 2009). 

Fenomén nadání není vědecky ještě zcela prozkoumán. L. Hříbková (2010) poukazuje 

na existující velké rezervy nejen v jeho teoretickém rozpracování, ale i v praktickém 

aplikování poznatků. Označuje téma nadání za politicky a emočně velmi citlivé. Tento názor 

můžeme z naší školní praxe potvrdit. Setkáváme se v okolí, ale i v našem pedagogickém 

kolektivu s širokou postojovou a názorovou škálou. Největší porozumění dané oblasti a také 

podporu této činnosti projevují ti, kdo sami mají ve svém blízkém okolí, rodině, sousedství 

mimořádně nadané dítě, nebo kdo sami byli v dětství mimořádně nadaným dítětem. Tuto 

situaci je třeba mít na zřeteli a počínat si velmi obezřetně, opatrně a rozvážně. 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ERIN V ZŠ ZLÍN MALENOVICE, TŘ. SVOBODY  

Východiskem k analýze nového vzdělávacího programu, který jsme v r. 2006 pro 

mimořádně nadané žáky v našem regionu vytvořili, jsou specifické vzdělávací potřeby těchto 

dětí. Plynou z jejich charakteristických osobnostních a vývojových zvláštností, jež byly spolu 

s efektivními edukačními strategiemi popsány a publikovány (Jančíková, Z. 2011). 

Pro své odlišnosti mohou mít nadané děti problémy se svým začleněním mezi 

vrstevníky, někdy nebývají pozitivně přijímány svým okolím.  

Je mylné se domnívat, že se nadaný žák prosadí sám, že nepotřebuje podporu. Zejména 

v prvních letech školní docházky, u mladších žáků jsme se opakovaně setkávali s tím, že tyto 

děti potřebovaly mnohem častěji a výrazněji než běžní školáci povzbuzení, dodání odvahy, 

pomoci při překonávání perfekcionismu, úzkosti, obav ze selhání. Pozorovali jsme častěji než 

v klasických třídách projevy senzitivity, někteří z nich měli problémy se sebedůvěrou, 

sebepojetím. J. Jurášková (2003) uvádí i další dosud přetrvávající mýty o nadaných: Nadaný 

žák nedělá chyby, je nadaný ve všech předmětech, zvládne větší množství učiva než ostatní. 

Tyto nesprávné náhledy na minoritu mimořádně nadaných v dětské populaci způsobují mnohá 

nedorozumění a ve školách v jejich důsledku často chybujeme. Nejsou bohužel ojedinělé. 
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V problematice nadání a vzdělávání nadaných se v posledních letech dostávají do 

popředí zájmu pedagogické aspekty. To bylo patrné i ze zaměření témat 19. konference 

Světové rady pro nadané a talentované děti (WCGTC), konané v srpnu 2011 v Praze. Zároveň 

sledujeme, že o nadaných dětech vypovídají doposud převážně psychologové. Téma nadání je 

interdisciplinární, vyžaduje spolupráci odborníků z různých oborů a je potřebné i propojit 

teorii a školskou praxi. Domníváme se, že pedagogové by na základě hlubšího studia a 

zkušeností, získaných z práce s nadanými v rozmanitých vzdělávacích modelech, měli více a 

aktivněji přispívat k rozšiřování poznatkové základny této oblasti pedagogiky.   

Považujeme za nezbytné stejně jako L. Hříbková (2009) vytvářet pro nadané žáky 

rozmanitou edukační nabídku, s možností vybrat pro každé jednotlivé dítě pro ně nejvhodnější 

vzdělávací cestu. Program v naší škole vznikl z podnětu rodičů v r. 2006. Jedná se v něm o 

výuku formou studijních skupin, kombinovanou s plnou integrací těchto žáků do běžných tříd. 

Ve výuce mimořádně nadaných uplatňujeme dva základní přístupy: rozšiřování, obohacování 

osnov, mírnou akceleraci a snažíme se také individualizovat. 

Psychologové upozorňují na přednosti integrace nadaného žáka do běžné třídy. Přitom 

bývají mnozí z nich, znají-li podmínky a reálnou praxi našeho školství, zároveň zastánci více 

cest (Mertin, V. 2007). V naší škole jsme zvolili vzdělávací model tzv. střední cesty mezi 

segregací a plnou integrací: v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, člověk a svět, 

předmět tzv. Obohacení) se nadaní učí odděleně ve studijních skupinách, kde s nimi na jejich 

úrovni adekvátními metodami pracují proškolení pedagogové. Zbývající předměty tzv. 

výchov se učí společně se svými spolužáky v běžné třídě. Chceme tím zejména v počátcích 

školního vzdělávání usnadnit socializaci nadaných dětí, co nejpřirozeněji je začlenit mezi 

vrstevníky v hlavním vzdělávacím proudu. Pečlivě sledujeme jeden z cílů projektu, aby se ve 

škole dobře cítili, aby je učení bavilo a zároveň dál rozvíjelo jejich nadprůměrné či výjimečné 

schopnosti. 

J. Laznibatová (2003) uvádí, že mimořádně nadaní vyžadují jiné přístupy a postupy, než 

mírně nadaní, protože mezi těmito dětmi stejného věku je příliš velký rozdíl na to, aby mohl 

s oběma skupinami pracovat stejně.   

Každá česká škola má podle školského zákona (Zák. č.561/2004 Sb.) a v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání povinnost zvolit a realizovat 

vhodné edukační strategie pro identifikaci a rozvíjení nadaných žáků. Kognitivně nadaní žáci 

jsou v ČR legislativně zařazeni mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je možné a 

potřebné, ale zatím ve školách spíše ojedinělé, jim prostřednictvím různých pedagogických 

opatření vytvářet vhodné podmínky pro edukaci a diferencované kurikulum. V naší ZŠ se 
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vzdělávají nadaní žáci obdobně jako ostatní tzv. integrovaní žáci, podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Jeho naplňování je v závěru pololetí vyhodnoceno učitelem a společně 

splnění IVP projedná pedagog na schůzce s rodiči a vedením školy. Vývoj dítěte, jeho 

pokroky monitoruje a programu tak poskytuje velmi kvalitní supervizi kroměřížská 

pedagogicko-psychologická poradna. Stejná poradna provádí i vstupní diagnostiku.  

Psycholog a speciální pedagog se tedy mohou opřít o dlouhodobé sledování, znalost 

jednotlivých dětí, jejich rodinného zázemí a také o znalost školy, do níž přijíždí na hospitace a 

konzultace.  

Žáci dostávají mimo vysvědčení se známkami od svých učitelů ještě i slovní hodnocení, 

které akcentuje formativní funkci hodnocení. Ve skupinách ERIN je snížený počet žáků (do 

15), což umožňuje skutečně individuální přístup. Žáci mají mírně upravený učební plán. 

Osvědčilo se zařadit na výuku vybraných předmětů (člověk a svět, přírodověda, vlastivěda) 

učitele II. stupně, kteří mívají ve svém oboru blíž než učitelé I. stupně k experimentálním, 

badatelským a problémovým metodám, jež nadaným vyhovují. Tito učitelé velmi kladně 

hodnotí zájem a motivovanost skupin nadaných žáků, jejich typickou chuť poznávat, 

objevovat, s čímž se jinak na II. stupni setkávají u svých dospívajících žáků ojediněle, 

obvykle jen u jednotlivců.  

Díky realizaci tříletého projektu podpořeného z evropských fondů se nám podařilo 

vybudovat podnětné materiální prostředí, zajistit speciální školení pro pedagogy a učitelé 

vytvořili průběžně téměř 200 učebních materiálů pro tyto skupiny, převážně pracovních listů. 

Didaktické materiály mohou používat i učitelé v ostatních třídách pro nadprůměrně nadané 

žáky, poslouží všem. Ve výuce nadaných dětí se osvědčila jako velmi efektivní projektová 

metoda.  I nyní pracujeme v pokračujícím projektu ESF, který má dále rozvinout metody a 

formy práce s talenty. Učitelé vytvářejí aktivizující doplňkové pracovní materiály, prezentace 

učiva a také např. tzv. scénáře- metodické postupy pro vedení ročníkové práce žáka v rámci 

speciálního vyučovacího předmětu Obohacení. 

Ačkoliv jsme postupně nabyli řady cenných zkušeností, zejména při zvládání různých 

obtíží, řešení problémů, jsme si vědomi, že se musíme stále mnoho nového učit.  Naši práci 

průběžně analyzujeme, společně diskutujeme, ověřujeme své postupy, konzultujeme 

s partnery, pořizujeme nové publikace apod. Od února 2012 jsme zřídili ve škole metodicko-

konzultační centrum, v němž dvakrát v týdnu poskytuje zkušený pedagog a psycholog 

poradenské služby rodičům, pedagogům z jiných škol i žákům. Ti si záhy tento odpolední 

klub oblíbili. Mohou se v něm vzájemně neformálně setkávat se spolužáky, hrají různé hry, 
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hovoří s učitelem nebo psychologem o věcech, které ho zajímají, řeší problémy, věnují se své 

ročníkové práci apod.  

Na průběžné další vzdělávání našich pedagogů, sledování aktuálních vědeckých 

poznatků, na sdílení zkušeností s ostatními podobně zaměřenými školami a případné 

získávání nových inspirací klademe trvale velký důraz. Při vzdělávání nadaných se projevuje 

mj. potřeba, aby si učitelé prohloubili své znalosti z psychologie, přinejmenším samostudiem. 

Usnadní jim to pochopení odborných textů, budou správně rozumět zprávám psychologů, ale 

zejména dokáží lépe vysvětlit a především v hodinách cíleně sledovat a vyhodnocovat projevy 

žáků, související s nadáním i případné specifické přidruženéjevy. To je důležité zejména u 

žáků s dvojí výjimečností. 

 

ÚSKALÍ A RIZIKA PŘI VZDĚLÁVANÍ MIMOŘÁDNE NADANÝCH NA I. STUPNI 

ZŠ 

Realizace péče o nadané ve školách je podle L. Hříbkové (2009) determinována širším 

sociokulturním kontextem: např. společenským „naladěním“ ve vztahu k nadání a vzdělávání 

nadaných, legislativou, kvalitou vzdělávání učitelů, psychologů pro danou práci, apod. Příčinu 

pomalého tempa změn v ČR spatřuje L. Hříbková (2009) dále: 

- v obtížném převodu závěrů výzkumů z jednoho kulturního prostředí na jiné 

- v nejednoznačnosti některých empirických údajů 

- v nedostatečnosti nezávislých výzkumů a experimentálních projektů 

- v nedostatečné informovanosti učitelů a rodičů o tomto tématu 

-v podléhání stereotypům a předsudkům, které se s nadáním pojí 

Z pohledu ředitelky školy, která se na zavedení vhodných strategií vzdělávání a péče o 

nadané žáky do výuky na I. stupni zaměřila, lze potvrdit, že výše uvedené obtíže jsou 

skutečnými riziky, jež tuto činnost provázejí a činí ji náročnou. Škola se musí s nimi 

vypořádat, těmto problémům čelit. 

V dalším textu se podrobněji zaměříme se na dva faktory, výrazně ovlivňující 

současnou úroveň péče o nadané žáky u nás. Jsou všeobecně rozšířené, s velmi neblahými 

důsledky. 

Z našich praktických zjištění vyplývá, že velkou překážkou porozumění problematice 

nadaných žáků a jejich adekvátního vzdělávání je nedostatečná informovanost učitelů. S. 

Šedá (2010) na toto upozorňuje v souvislosti s uvedením důvodů, proč byla Výzkumným 
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ústavem pedagogickým zpracována v r. 2010 metodická příručka „Vyhledáváme rozumově 

nadané žáky“.  

Výsledky dotazníkového šetření na podzim 2009 mezi pedagogy základních škol a 

gymnázií potvrdily očekávané zjištění: většina (70%) dotazovaných učitelů uvedla, že se ve 

své praxi s nadaným žákem buď vůbec nesetkala, nebo se tito žáci objevují výjimečně a 

ojediněle. To je v rozporu s výzkumy v oblasti intelektového nadání, uvádějícími výskyt 

mimořádně nadaných (IQ nad 130), v populaci v rozmezí 2-3%. Nadaných žáků v horním 

pásmu průměru je však podstatně více. S. Šedá (2010) uzavírá, že spousta talentů tak zůstává 

z nejrůznějších důvodů skryta a jejich intelektový potenciál není často vůbec odhalen. Ke 

shodným závěrům, svědčícím o nedostatečné informovanosti pedagogů dospěla i Š. Portešová 

(2011) na základě svých výzkumů mezi řediteli a učiteli v Brně. Její závěry o stavu péče o 

nadané s dvojí výjimečností jsou neradostné. Odkrývá svou prací velmi smutné osudy 

talentovaných dětí a mladých lidí s výjimečnými schopnostmi, jejichž nadání bylo ve škole 

vlivem jiné nepříznivé poruchy zcela přehlédnuto. V těchto případech velmi často dochází ke 

ztrátě motivace, poruše sebehodnocení, a tak potenciál zůstává zcela nevyužit, nebo 

přinejmenším se ve škole vůbec neuplatňuje. 

Shledáváme palčivým problém, že ve škole zatím téměř neumíme odhalit nadání, je-li 

zároveň překryto a zastíněno určitým handicapem, tj. u žáků s dvojí výjimečností. Vnímáme 

jako výzvu do příštího období naučit se rozpoznávat nadání i tam, kde je maskováno jiným 

problémem, specifickou poruchou učení, ADHD, Aspergerovým syndromem apod. V našem 

projektu jsme se setkali u 20% těchto dětí v našich skupinách ERIN s dvojí výjimečností. 

Relativně častý byl Aspergerův syndrom. Využíváme pomoci asistentů pedagoga, pracujeme 

podle doporučení speciálních pedagogů, konzultujeme se specialisty. Spolu se školní 

psycholožkou konstatujeme, že i projevy Aspergerova syndromu se u jednotlivců velmi liší. 

Tudíž i vyrovnávací opatření, intervence se musí odlišovat, přizpůsobit problémům daného 

žáka. O tyto cenné zkušenosti se dělíme například se studenty pedagogických oborů, kteří 

k nám docházejí na praxi. 

Druhým rizikem je určitá bezradnost, s níž se setkáváme u mnoha kolegů pedagogů. Na 

práci s nadanými nebyly zejména starší a střední generace v pregraduální formě studia 

připravovány. Zatím školám nejsou k dispozici vypracované edukační programy pro 

vzdělávání nadaných. V. Dočkal (2005) potvrzuje, že hotový program práce nám nikdo 

nepředloží. Škola, učitel si musí vytvořit plán, opírající se o vlastní možnosti a o poznání 

potřeb svých žáků.  



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI 
Zborník príspevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika 

 

 
49 

  

J. Laznibatová (2003) zdůrazňuje význam působení školy na celou osobnost dítěte, 

nelze se soustředit pouze na výuku, rozvoj kognitivních stránek žáka. Naopak, v sociální a 

emoční oblasti se nejvíce projevují oslabení, disproporce a vývojové asynchronie, osobnostní 

zvláštnosti apod. Vedle toho vnímáme i zvyšující se socializační funkci školy v současné 

době (Skalková, J. 2007). 

Proto v souladu se slovenským vzdělávacím programem Aprogen dr. J. Laznibatové, 

který nám byl oporou a rámcovým modelem při vzniku a tvorbě našeho programu, 

zařazujeme např. ranní komunitní kruhy: k naladění dětí na školu a má rovněž poskytnout 

dětem prostor a času k vyjádření myšlenek, sdílení zážitků, otevření komunikace. Při 

hodnocení projektu učitelé poukazovali na velmi dobře rozvinuté komunikační schopnosti 

nadaných žáků, kteří prošli programem, což dávali učitelé do souvislosti zejména s nižším 

počtem dětí ve skupině.  

I.Pecháčková (2010) doporučuje učiteli, aby na počátku svého působení vždy provedl 

analýzu situace žáka, u něhož bylo identifikováno mimořádné nadání. Postupuje běžnými 

pedagogickými metodami (pozorování, rozhovory s žákem i jeho rodiči, studium 

dokumentace, např. zprávy ze školského poradenského zařízení, analýza prací žáka, jeho 

testů, portfolia), atd. Učitel se však může při získávání uceleného obrazu žáka inspirovat např. 

manažerskou technikou, tzv. SWOT analýzou. Klademe si otázky: Co žák potřebuje, v jaké 

oblasti je nadán? Kde má naopak slabiny? Co ho zajímá a baví? Jaké formy a styly učení mu 

vyhovují? Jaké je jeho rodinné zázemí, jeho životní příběh? Jaké jsou žákovy silné a slabé 

stránky, jaké příležitosti se nabízejí a jaká existují rizika? Rizikem může být např. ztráta 

zájmu o předmět nebo problematické chování v hodinách apod. 

Vždy, ve všem, co jsme při výuce nadaných řešili, se ukázalo jako zásadní v přiměřené, 

tj. optimální míře účinně komunikovat a spolupracovat s rodiči. Jsou našimi 

nejvýznamnějšími partnery ve vzdělávání. Ovlivňují oblast zájmového vzdělávání, jako 

hlavní vychovatelé dítěte nám mohou sdělit mnoho důležitých informací, pomáhají vytvářet a 

upevňovat pracovní návyky atd. Také zároveň průběžně hodnotí školu, naši práci, dávají 

reference dalším rodičům. Je přirozené, že komunikace a spolupráce školy a rodiny nadaného 

dítěte v rámci formulovaných, oboustranně vyhovujících a akceptovaných pravidel jsou 

důležitou podmínkou úspěšné činnosti školy v této oblasti. Velmi se osvědčily také aktivity 

s rodiči neformálního rázu: odpoledne dětí s rodiči, kdy děti připravily úkoly pro rodiče nebo 

naopak, třídní schůzky spojené s bowlingem, (děti sportovaly, zatímco učitelka s rodiči 

diskutovala), třídní pohovory mezi učitelkou, rodičem a žákem aj. 
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ZÁVĚR 

Výzkumy potvrdily, že pokud se škola snaží kvalitně pracovat s nadanými, prospívá to 

vzdělávání všech jejích žáků. (Fořtíková, J., Rrenzulli, J., Reisová, S. M., Montgomeryová, 

D., Jurášková J. 2008). To jako ředitelka školy, která od roku 2006 vytváří a realizuje 

vzdělávací program pro intelektově nadané, mohu potvrdit. Učitelé, vyučující skupiny 

mimořádně nadaných žáků, postupně aplikují principy větší individualizace, vnitřní 

diferenciace i v hodinách běžných tříd. Výše popsané zkušenosti a poznatky dokladují, že při 

této nové činnosti musíme čelit nesnázím, zvládat a řešit problémy, stále se učit. Na druhé 

straně je to velmi zajímavá činnost, přinášející i hodně radosti, naplnění. 

Učitelé nadaných dětí jsou více než ostatní motivováni svými zvídavými žáky k tomu, 

aby si osvojovali a aplikovali inovativní metody, aby vyučovali kreativně, využívali ICT, 

encyklopedie, pracovali s informacemi z různých zdrojů a oborů, aby se seznamovali např. 

s novými deskovými hrami, tvořili a připravovali zajímavé materiály do výuky, sestavovali 

individuální plány, psali slovní hodnocení  apod. 

Tato náročná práce vyžaduje od učitelů odbornost, velkou angažovanost a také mnohé 

lidské kvality, např. empatii, nedirektivní styl výuky. Je zárukou zvyšování jejich profesních 

kompetencí. Pro svou specifičnost a namáhavost by měla být průběžně oceňována, všestranně 

podporována a také náležitě ohodnocena. Vedením školy, ale i rodiči, kolegy a možná 

v budoucnu i samotnými žáky. 
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