
Strategie skupin podpory nadání  

od školního roku 2021/22 

 

Naše škola se již mnoho let intenzivně věnuje všem žákům se speciálně vzdělávacími 

potřebami. Dle vyhlášky MŠMT č 27/2016 Sb. „O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných“ se snažíme dlouhodobě poskytovat podporu také co největšímu 

počtu šikovných žáků dle jejich individuálních potřeb. Náš pracovní název zní „Skupina 

podpory nadání.“  

V současné době existují skupiny podpory nadání ve 3., 4. a 5. ročníku. Skupiny nemají hodiny 

navíc, šikovné děti si vytvoří v rámci jedné hodiny matematiky, jedné hodiny českého jazyka a 

jedné hodiny angličtiny svou vlastní skupinu, kde se jim věnuje paní asistentka pro nadané 

děti. 

Od nového školního roku bychom rádi tyto skupiny rozšířili i do 1., 2. a 6. ročníku, kdy v 1. a 2. 

ročníku se bude jednat o dvě hodiny (matematika - rozvoj logického myšlení - a čeština - půjde 

převážně o rozvoj čtenářské gramotnosti), v 6. ročníku pak o tři hodiny (matematika, český 

jazyk a anglický jazyk) pro vybrané žáky. Cílem vzdělávacího procesu bude i nadále rozvoj 

intelektuálních schopností, možnost rozvíjet potenciál dětí, poskytnout příležitost k 

sebeuplatnění a obohacení. V uvedených profilových předmětech je snahou nabídnout dětem 

dostatek různorodých podnětů k rozvoji a rozšíření poznání (využívány jsou naučné publikace, 

weby s celou řadou aktivit určených k rozvoji potenciálu nadaných dětí, chystáme se více 

spolupracovat s Dětskou Mensou ČR, řešíme soutěže Genius Logicus, Škola za školou apod.). 

Skupiny máme nastaveny jako otevřené a je zde možnost kdykoliv přidat další žáky či na 

druhou stranu podporu danému žáku okamžitě ukončit. 

Pro tyto skupiny přednostně využíváme „Komunikační centrum,“ popřípadě odborné učebny. 

Vytipování žáků bude vícezdrojové: a) sebe nominace (pomocí dobrovolného dotazníku 

připraveného ŠPP) b) učitelská nominace (za pomoci škály pro identifikaci nadaných dětí 

IDENA, kterou pedagogům poskytne ŠPP), c) rodičovská nominace (na základě sdělení rodiče, 

že se jeho dítě ve výuce nudí a školní práce je pro něj příliš jednoduchá). 

 

Hlavním a strategickým dokumentem bude Individuální vzdělávací plán, který v rámci 

podpůrných opatření I. stupně vypracuje škola ve spolupráci s žákem a jeho zákonnými 

zástupci. Garantem této podpory (I. stupeň, můžeme ji nazývat Pedagogickou intervencí) bude 

výhradně škola. 

Věříme, že se nám práce se „Skupinami podpory nadání“ bude dařit a budeme moci 

podporovat více našich žáků. 

                                                                                                                                             Vedení školy. 

 



 


