
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

 

Zápis ze setkání otevřené pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP rozvoje vzdělávání pro 

SO ORP Čáslav II, které se konalo 27. listopadu 2019 od 14:30 do 18,00 hod. v kavárně U 

Dvou přátel. 

Přítomni: viz prezenční listina 

1. Úvodní slovo  

 

Jednání zahájil manažer projektu Mgr. Norbert Kobela přivítáním lektorky a 

účastníků, a také seznámením s programem semináře.  

 

Tématem byla přednáška Jak pracovat s nadanými dětmi ve třídě a jak 

je vlastně poznat. 

 

2. Představení tématu a přednášejícího  

 

Manažer projektu Mgr. Norbert Kobela seznámil účastníky s odborníkem na 

dané téma Ing. Kateřinou Emer Venclovou, s nezávislou lektorkou a poradkyní 

v podpoře nadaných žáků  

 

3. Informace o lektorce   

 

Na úvod paní Ing. Kateřina Emer Venclová, představila sebe a své aktivity 

v oblasti podpory nadaných dětí a žáků. Sdělila přítomným, že veškeré její 

publikace jsou volně dostupné na internetu a jsou také volně využitelné 

(nevztahují se na ně autorská práva) 

https://prezi.com/user/i8gfq7dzdr3e/ 

 

4.  Hlavní body přednášky    

 

Jak identifikovat nadané dítě 

 

Jak jsou nadané děti chápány: veřejností, ve škole, v pedagogicko-

psychologické poradně, v právních předpisech …) 

 

Čím se liší nadané dítě od ostatních (poruchy a superiority) 

https://prezi.com/user/i8gfq7dzdr3e/


   

   

 

Jak komunikovat s rodiči nadaného dítěte 

 

Zvládání emočních situací (nadané dítě – okolí) 

 

Proč nadané děti působí jinak 

 

Gaussova křivka, IQ, nadání 

 

Charakteristiky nadaných dětí od běžných až po méně běžné (vysoká mentální 

aktivita, talentová akcelerace, odlišný způsob myšlení, neuro-vývojové poruchy 

překompenzované do superiority …) 

 

Potřeby nadaných a zásady péče o nadané děti  

 

Formy vzdělávání nadaných a podpůrná opatření 

 

Dostupné zdroje k dané problematice (např.: premyslivedeti.cz) 

 

5. Organizační forma a metody semináře   

 

Seminář probíhal převážně metodou výkladu dle připravené prezentace 

s otázkami do publika. V závěru proběhlo shrnutí a otázky na dané téma.     

 

6. Volná diskuse mezi účastníky k danému tématu – předávání zkušeností z praxe  

 

           

7. Závěr 

 

Lektorka na závěr zmínila možnost spolupráce s NIDV v problematice 

nadaných dětí. Pokud by na škole měl někdo zájem stát se „koordinátorem 

nadání“ má možnost obrátit se na:  

paleckova@nidv.cz 

Na tomto e-mailu je rovněž možné požádat o odběr newsletterů věnujícím se 

práci s nadanými dětmi.  

 

V Čáslavi 29. 11. 2019 

 

Zapsala:                                                                    Zápis ověřil: 

Ing. Mgr. Jana Vítková,                                           Mgr. Norbert Kobela  

vedoucí PS Rovné příležitosti                                  manažer projektu    

mailto:paleckova@nidv.cz

