
66.Pracovní den STaN,  18.5.2015 „Integrace, inkluze a zákonitosti ve vzdělávání nadaných¨ 

8,30 – 9.00 registrace účastníků  v příkladech dobré i špatné praxe - program: 

 

9.00 – 10.30 první část programu: 

Úvod –představení  Společnosti pro talent a nadání - STaN, programu a hostů.  

Zásady STaN a stručný přehled činnosti. 

1. O smysluplnosti vzdělávání a o některých zákonitostech a problémech ve vzdělávání nadaných 

a. Vysvětlení základních myšlenek, pojmů a smyslu péče o nadané. Přehled nejčastějších problémů. 
Článek „Integrace, inkluze a zákonitosti ve vzdělávání nadaných“ vychází v květnovém čísle odborného 

zpravodaje „Integrace a inkluze ve školní praxi“ (str. 8 – 15): 

http://www.forum-media.cz/detail-produktu/integrace-a-inkluze-ve-skolni-praxi.html 

b. Vzpomínáme na osobnosti velmi blízké STaN, které nás nedávno opustily:  

Hana Drábková, zakladatelka STaN 19.5.1924 -   3.2.2015  

      http://cs.wikipedia.org/wiki/Hana_Drábková 

Petr Vopěnka     16.5.1935 - 20.3.2015 

      http://www.vhled.cz/Vz_na_PV/VZNAPV.html 

Martina Palková – Pöthe    5.2.1982 -  10.4.2015 

      https://cs-cz.facebook.com/martina.palkova 

c. Kvalifikovaná zamyšlení nad vzděláváním, doporučujeme prostudovat předem (viz odkazy):  

Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc  „Velká iluze českého školství“  přednáška z 2.dubna 2008 

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/konf-cd2/data/ostatni/pitha2.pdf 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Piťha 

Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc  „Memorandum o škole a matematice“, červen 2013 

http://www.ohk-most.cz/Files/OHK/Most/PetrVopenkaChybnysmerceskepedagogiky.pdf

      http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Vopěnka 

d. Vzdělávání a výchova nadaných dětí z pohledu rodiny a psychologů – příklady ze současného  

života nadaných a s nadanými; kazuistiky.  

Členové týmu STaN, Centra FILIP a Pracovní skupiny externích odborníků, která působila při 

MŠMT v r. 2012 (psychologové, učitelé, rodiče) a student VŠ Radek Schejbal budou průběžně 

komentovat své zkušenosti se vzděláváním nadaných v ČR a zúčastní se diskuze k jednotlivým 

tématům.     www.talent-nadani.cz   www.centrumfilip.cz 

Diskuze a závěr 1.části.  
 

10.30 – 10.40 Coffee break 

10.40 – 12.10 druhá část programu: 

2.Integrace, inkluze a podmínky efektivní péče o nadané v praxi škol a ve volnočasových aktivitách 

Zkušenosti a nabídka ZŠ a MŠ, které s nadanými už několik let úspěšně pracují a pohled psychologů. 

a.  ZŠ a MŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště      www.zsctyrlistek.cz 

PhDr. Věra Olšáková, ředitelka  Integrace a péče o nadané v ZŠ a MŠ Čtyřlístek; 

Dětská vědecká konference;  Bumblebee Pepi – Úkoly Čmeldy Pepíka mezinárodně;  

Mgr. Veronika Šobáňová, učitelka  Finanční gramotnost a nadšení žáků 

b. Mgr. Vladimíra Houšťová, ředitelka PPP Břeclav: Jak vidí integraci či inkluzi nadaných psycholog 

        www.pppbreclav.cz 

c.  8.ZŠ Frýdek – Místek     www.osmicka.cz 

PaedDr. Jiří Rozehnal, zástupce ředitelky – Objevitelský kufr 

Diskuze a závěr 2.části. 
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12.10 – 12.50 polední přestávka  
 

12.50 – 14.20 třetí část programu 

3. Úspěšné programy zaměřené na vysokou kvalitu vzdělávání, podporující plný rozvoj osobnosti a 

nadání motivovaných a pracovitých dětí/žáků/studentů. 

a. Ing.Jeanne Bočková, MBA: Centrum po talentovanou mládež, CTY online, Objevitelské soboty 

www.objevitelske-soboty.cz/o-nadaci/centrum-pro-talentovanou-mladez 

b. http://stredoskolskaunie.cz – představení iniciativy studentů, kteří chtějí zlepšit vzdělávání 

c. NYEX, Arachné, Heuréka, Badatel a další   www.nyex.de 

d. Ing. Stanislav Antoš: LEAF     www.leaf.sk 

e. Evropské Centrum talentu Budapest    www.talentcentrebudapest.eu 

Diskuze a závěr 3.části. 
 

14.20 – 14.30 Coffee break 

14.30 – 16.00 Čtvrtá – závěrečná část programu.  

4. Nadaní a význam péče o ně v realitě a v koncepcích a strategiích vzdělávání v ČR a v zahraničí. 

Jaké vzdělávání má smysl, víme-li, kam chceme směřovat.  

a.Jiný úhel pohledu: Jak se žije nadaným ve Švédsku (kazuistiky), postřehy z Dánska a Finska. 

b.Mgr.Markéta Kůtková: Nadání jako vedlejší efekt diagnostiky problémů v SPC www.zsmohylova.cz 

c.Příprava učitelů pro práci s nadanými. 

d.Osobnosti, jejichž náměty k zamyšlení bychom neměli přehlédnout:  Mgr. Tereza Matějčková 

http://www.ceskaskola.cz/2012/02/tereza-matejckova-nejhloupejsi-generace.html 

http://ceskapozice.lidovky.cz/vysoke-skoly-nevzdelavaji-jen-umoznuji-nicnedelani-f9c-

/recenze.aspx?c=A141014_183845_pozice-recenze_lube 

e.Webové stránky, které přinášejí informace o kvalitě a smyslu současného vysokoškolského studia: 

https://vsmonitor.wordpress.com/2014/10/28/vysokoskolske-studium-je-ztrata-casu-i-penez/ 

 

f.Zachraňte Matyáše (z článku ˇIntegrace, inkluze…“, uvedeného v bodě 1a tohoto programu): 

Hledáme pomoc pro více než dvakrát výjimečného, mimořádně nadaného Matyáše, kterého známe od jeho 
šesti let (teď je mu dvacet): Potřebuje stále víc osobní asistenci – tu se snad podaří zajistit. Ještě naléhavěji 
však potřebuje, aby se nalezlo zatím neznámé řešení – jak zastavit pokračující svalovou dystrofii 
LGMD 2A… 
 
Dáme-li šanci mimořádně nadaným, motivovaným a pracovitým, třeba se mezi nimi najde někdo, kdo 
dokáže zatím nemožné. Bude mít možná lepší plat a postavení než ostatní, ale některým z nás to svým 
přínosem pro vědu, lékařství apod. vrátí. Dejme podporou mimořádně nadaných šanci Matyášovi a dalším, 
kteří na důležité objevy a pokroky v medicíně i dalších oblastech čekají. 
 

g.Pozvánky na konference. Umožňují setkat se s významnými zahraničními odborníky a kolegy; získat 

aktuální a kvalitní informace přímo od zdrojů;  představit svou práci, navázat spolupráci i přátelství.    

12.ICIE konference Krakov, 1.-4.7.2015  www.icieconference.net 

21.WCGTC konference Odense 10.-14.8.2015 www.worldgifted2015.com 

16.ECHA konference Vídeň, 2.-5.3.2016  www.echa2016.info 

4.Diskuze a závěr 4.části programu i celého setkání.   
 

Program 66.Pracovního dne připravila, moderuje a sdělení, kde není uveden přednášející, prezentuje 

PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání –STaN  www.talent-nadani.cz 

talent.nadani(zavináč)seznam.cz vondrakova(zavináč)gmail.com     
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