
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka s názvem Rozvoj rozumových schopností předškoláků, které se 

konalo dne 2. března 2022 od 17:00 do 18:00 hod. v on-line prostředí 

 

 

Setkání pracovní skupiny uvedla paní Zuzana Bláhová, přivítala přítomné účastníky 

a představila všem pana manažera Norberta Kobelu a pana lektora Václava Fořtíka. Pan Kobela 

vysvětlil, jak si mohou přítomní zapínat a vypínat mikrofon, jak se hlásit o slovo či psát do společného 

chatu a podobně. 

Pan lektor Václav Fořtík na sebe v úvodu 

prozradil, že byl roky předsedou Mensy, 25let se 

zabývá mládeží a posledních 15 let pracuje 

s předškoláky. Seznámil přítomné s programem 

webináře. Na úvod lektor pohovořil o rozložení 

inteligence v populaci podle Gaussovy křivky.  Geniální 

děti mívají IQ nad 150, mimořádně nadané nad 130, 

nadané nad 120 a šikovné nad 110. Čím má dítě vyšší 

intelekt, tím větší hloubku potřebuje mít mezi zadanými úkoly. V intelektu je 12-13 oblastí, všude děti 

tvoří 10 – 15% populace, proto téměř každé dítě vykazuje v některé oblasti nadání. Obecně převládá 

názor, že intelekt je  neměnný, ale například verbální intelekt lze posunout o 10 – 15 bodů. Děti 

s nedostatkem podnětů jsou na dolní hranici svého intelektu (často ve spojitosti se stravou – bylo 

prokázáno, že kladný vliv má dostatek jódu). Na druhou stranu oblast vrozené abstraktní logiky nelze 

příliš posouvat. 

Pan lektor Fořtík následně krátce pohovořil k jednotlivým oblastem: 

VROZENÁ ABSTRAKTNÍ LOGIKA 

V praktické oblasti jde o práci se symboly, geometrickými tvary, atp. Rozvíjet abstraktní 

myšlení lze: skládáním a výukou geometrických tvarů, vytvářením nových obrazců z tvarů, 

předkládáním soustav abstraktních symbolů – výrobní značky aut, vlajky států, zákazové značky, 

piktogramy, erby šlechtických rodů, znaky sportovních týmů atp. Vyjma výuky dopravních značek 

(v rámci dopravní výchovy) se děti ve školním vzdělávání se symbolickými soustavami v podstatě 

nesetkají. Světlou výjimku tvoří oblast geometrie. Abstraktní přemýšlení velice dobře rozvíjejí tradiční 

hry pro dva hráče jako jsou: šachy, dáma, mlýn atp. nebo i novodobé hry typu Abalone, Rolit, Othello, 



   

   

Quirkle, Swish nebo Set. Většina abstraktních her zároveň trénuje i prostorovou představivost 

a logické strategické uvažování. 

 

VERBÁLNÍ SCHOPNOSTI 

 

              Schopnost komunikace je jednou z našich výrazných odlišností od zvířat a verbální projev 

patří k dominantním způsobům komunikace. Právě na verbálních schopnostech často závisí výše 

platu, postavení ve společnosti a jsou podstatné i pro sebehodnocení každého jedince.  

Verbální dovednosti - ať již v mluvené nebo psané formě - se dají cvičit a zlepšovat. 

Trénovat vyjadřování můžeme mnoha způsoby: vysvětlováním slov, popisováním situace na obrázku, 

dokončením příběhu/pohádky, přednášením a prezentováním před skupinou osob, luštěním 

křížovek, písmenných šifer, atp. Pro školáky se často používají také přesmyčky, osmisměrky 

a křížovky. Do posilování verbálních schopností můžeme zařadit i hraní deskových her typu Kris Kros, 

Scrabble, Slovní labyrint, Slovní olympiáda atp. Běžnou aktivitou ve školách se stalo hraní rolí v rámci 

dětských divadel a školních akademií. Pokud děti dostanou příležitost svou roli navíc obohatit či 

vylepšit, budou nad rámec tréninku paměti, kdy se snaží zapamatovat svůj díl scénáře, trénovat i svůj 

verbální projev. 

 

MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI 

 

                Matematické myšlení (numerika) se dá v našem zjednodušeném pojetí chápat jako 

schopnost práce s čísly a se základními početními operacemi. Úzce souvisí s výše jmenovanou 

logikou, pak se souhrnně nazývá schopností matematicko-logickou. Podstatou numerických úloh 

nemusí být nutně nalezení složitého matematického principu, případně jeho odvození. Základním 

úkolem je hledání klíče řešení. V oblasti numeriky se proto využívají také různé druhy šifer, symboly 

místo čísel, matematické slovní úlohy, za sebou jdoucí čísla, které číslo nejvíce nepatří v dané sadě 

čísel, sirkové úlohy atp. Sirkové úlohy jsou 

jednou z typických matematických úloh a úloh 

na tvořivé (laterální myšlení). Jde o sestavení 

tvaru buď v podobě obrazce, nebo i čísel, kdy je 

potřeba většinou jen jedním tahem (přesunutím 

sirky) docílit změny, která je žádaná. Existují 

i snazší úlohy pro děti předškolního věku. 

V současné době ještě větším fenoménem 

v matematických úlohách je sudoku. Je to 

známý hlavolam oblíbený především 

v Japonsku, odkud se rozšířil po celém světě. Ve 

své nejobvyklejší variantě jde o čtverec devíti 



   

   

čísel (částečně vyplněnou tabulku), ve kterém platí přesně daná, avšak jednoduchá pravidla. Pravidla 

zní, že v každém čtverci, řádku i sloupci se číslo 1 - 9 smí vyskytnout právě jen jednou. Sudoku tak 

cvičí matematické schopnosti, ale zároveň především kombinatoriku a logický úsudek.  

 Matematické schopnosti lze samozřejmě u předškoláků rozvíjet. Musíme rozlišit, zda jde 

o OBOHACENÍ = jít do šířky a hloubky, což je na místě. Ovšem pozor na AKCELERACI = urychlení 

(například zadávat předškolákovi látku druhého ročníku ZŠ), což dělávají ambiciózní rodiče – je to 

chyba, může se stát, že dítě toto nebude moci pojmout. Další otázkou je, zda s předškoláky rozebírat 

záporná čísla. Pan lektor má ověřeno, že ano, ve školce toto lze, děti jsou schopny záporná čísla 

pochopit. Výhodné je využít příkladu obchodního centra, kde jsou tři patra nahoru a také patra 

směrem dolů do mínusu, kam se jde/jede na parkoviště. Popřípadě je dobré využít i teploměr a zimní 

záporné hodnoty. 

 

PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST VNÍMÁNÍ, POSTŘEH 

 

 V zásadě jde o kvalitní vnímání celku a jeho částí, schopnost rozdělit objekt na části a naopak 

z částí usoudit na celek. Schopnost přetočit v mysli prostorový objekt se nazývá mentální rotace. 

Existuje velké množství pracovních listů sloužících k rozvoji této oblasti. Pan lektor Fořtík ale 

doporučuje ponechat plnění úkolů na školní věk. 

 Rychlé rozhodování využijeme také při všech druzích písemných testů. Děti dnešní generace 

jsou mnohem více zkoušeni testovým – tedy písemným – způsobem. Ústní zkoušení se využívá jen 

zřídka, a to jak při přijímacích pohovorech, tak při výstupním hodnocení. V písemných testech se 

často pracuje s časovým handicapem. Tedy – konstruktéři testů vycházejí ze skutečnosti, že i když by 

za normální časové dotace člověk test dokončil správně, pod časovým tlakem úlohy nevyřeší správně 

všechny nebo je jednoduše nestihne. Právě proto je zapotřebí rychlost myšlení a řešení u dětí 

trénovat už od raného věku. 

 

KREATIVITA 

Fantazie je schopnost obrazotvornosti, kterou mohou mít i děti, které primárně nevykazují 

známky tvořivého myšlení, i když s tvořivostí velmi úzce souvisí. Tzv. bujnou fantazii mívají děti 

běžně a i ta by se měla v dětském věku podporovat - např. vyprávěním a čtením příběhů, atp. 

Základním nástrojem pro rozvoj tvořivosti a fantazie, je předkládání úloh, kde je žádoucí více 

možných řešení nebo dokonce neexistuje uzavřený počet možných řešení. Rozvíjet kreativitu 

tak můžeme např. dokreslováním nedokončených tvarů, úkoly typu: „na co vše by se dal 

využít...?“,dokončení příběhu, hraní rolí atp. Velmi působivá a přitom jednoduchá hra, která u dětí 

rozvíjí obrazotvornost a zároveň intuici a "schopnost číst myšlenky druhých" se nazývá 

Dixit. U předškoláků rozvíjíme kreativitu pomocí výkresů a ne kreativitu v podobě řešení problémů 

(tohle chtějí korporáty rozvíjet u svých zaměstnanců). 



   

   

DŮVTIP, LATERÁLNÍ MYŠLENÍ, PRAKTICKÁ INTELEGENCE 

 

              Laterální myšlení úzce souvisí s kreativitou. Jde o schopnost náhledu na řešení úkolů 

velmi neobvyklou cestou. Při laterálním myšlení se nevzdalujeme daleko od problému.  

 

FUNKČNÍ GRAMOTNOST 

 

             Funkční gramotností rozumíme práci s významem, podtextem. V ČR vyšší vzdělání koreluje 

s kvalitou funkční gramotnosti. Vždy se jedná o praktické uchopení a vytěžení z prezentovaných 

informací. Mezi úlohy na funkční gramotnost a praktický úsudek můžeme zařadit např. vyhledávání 

informací z daného textu, pochopení grafu, tabulky, přepočet měny, atp. 

 

LOGIKA 

            = logické myšlení, logický úsudek, je 

podstatná pro matematiku, ale i pro prvouku a 

další předměty, které ve škole teprve přijdou. 

Jak můžeme logické myšlení rozvíjet u dětí? Jde 

v podstatě o schopnost hledání správné 

myšlenkové cesty, která vede k pravdivému 

závěru, k vyřešení předložené situace. Logické 

myšlení je potom takové, které umí vyvodit 

závěr z předloženého předpokladu nebo 

dokázat správnost určitého řešení.  

 IQ testy pro předškoláky testují pouze sedm oblastí. Logiky si rodiče všimnou, když dítě udělá 

nějakou souvislost. Například stavba z cihel v porovnání se stavbou panelů je časově náročnější. 

 

GRAFOMOTORIKA 

 

             Mezi velmi podstatné oblasti k rozvíjení v předškolním období patří bezesporu grafomotorika. 

V současné době vykazuje mnoho dětí problémy s kreslením a držením tužky ještě při vstupu do 

školy. Ručička dítěte bývá křečovitá, málo uvolněná, držení tužky je nesprávné. Dítě tak logicky často 

mívá odpor ke kreslení, potažmo ke psaní. Bystré děti mnohem častěji rády sáhnou po pracovním 

listu, kde je tajný úkol. Skrývá se tam šifra, bludištěm odhalí nové řešení, z obrázku jim vytane skryté 

zvířátko či oblíbený dopravní prostředek. I téma pracovního listu je velmi podstatné. Dítě, které se od 

3 let zajímá o vesmír, bude mnohem raději spojovat řady od nejmenší planety k největší než řadit 



   

   

hrnky dle velikosti. Za dvacet let vytváření pracovních listů pro děti si pan lektor Fořtík všiml, že pro 

děti je velmi podstatný jak typ úkolu, tak jeho téma.  

 

 

TAKTIKA, STRATEGIE. LEADERSHIP 

                  Zjednodušeně se rozdíl mezi strategií a taktikou vyjadřuje tak, že strategie určí cíl (na koho 

udeřit a co dobýt), zatímco taktika definuje způsob (na kterém úseku a jakým způsobem útok 

provést). I tak se obě oblasti se překrývají. Vůdcovství neboli vedení lidí (je používáno i anglické 

leadership) je proces, při kterém jednotlivec určuje směr, kterým by se měla skupina lidí vydat, 

metodami, kterými toho docílí. 

 

interpersonální INTELIGENCE = Schopnost všímat si a rozlišovat nálady, temperament, motivaci 

a intence druhých.  

intrapersonální (metakognitivní) INTELIGENCE = Schopnost rozumět vlastním pocitům a využívat je 

k řízení vlastního chování.  

 Pan lektor zodpověděl dotaz paní Přibylové - jak rozvíjet 

leadership. Rozvíjí se například, když se děti rozdělují do skupinek před 

hrou, tvoří si týmy, družstva a podobně. 

 

VŠEOBECNÝ PŘEHLED 

 Mnoho dnešních dětí, i když nemají přímo zvýšené nadání, 

projevuje hluboké znalosti některé oblasti lidské činnosti. Málokdy je však 

možné u nich zaznamenat tzv. všeobecný přehled již v předškolním věku 

(tj. orientují se v mnoha oblastech vědění od politiky, přes umění, 

architekturu, dějiny, zeměpis až po matematiku a fyziku). Oni jen mají 

přehled. Stává se záměna „množství informací“ a „nadání“. Rozvíjet 

znalosti lze různými hrami a pracovními listy, které pracují s těmito 

informacemi, lze je využít téměř při jakékoliv činnosti. doporučené je také 

sledování znalostních soutěží, luštění křížovek a v neposlední řadě čtení 

beletrie i naučných (encyklopedických) knih. Pro příklad jmenujme velmi 

pěknou hru "Umí prase létat?", která děti hravou formou  seznamuje s mnoha vlastnostmi zvířat 

celého světa, nebo hru Times Up, která zase učí poznávat světové osobnosti. Hra Timeline pracuje s 

časovou osou.  

 

PAMĚT 



   

   

 Paměť přímo nesouvisí s intelektem. Naše děti i my sami se budeme lišit. Někdo z nás bude 

výborný v mechanickém zapamatovávání básniček, čísel či melodií, jiný bude preferovat učení 

v souvislostech. Rozvíjení paměti lze trénovat mnoha známými způsoby jako je memorování 

říkanek, textů, hry typu pexeso, Kimmova hra, ale také pracovními listy se zakrýváním 

symbolů a vyžadováním překreslení, dopsání, doplnění atp. Základní pomůckou pro 

snadnější zapamatování je vizualizace úkolu. Je známo, že mozek si pamatuje mnohem 

více viděného než čteného či slyšeného. 

Univerzální rada pro rodiče – Co dělat s dětmi? Hrát deskové hry, matematické hry! (např. Želví 

závody) 

 V závěru webináře pan lektor Fořtík zodpověděl dotazy účastníků, pohovořil o dalších hrách: 

• DESKOVÉ HRY: BANG, AKTIVITY, UMÍ PRASE LÉTAT, CITADELA, DUCH, CINK, UBONGO, DIXIT, 

OSADNÍCI Z KATANU, CARCASSONE, ČESKO, BLOKUS, DOBBLE, ŽELVÍ ZÁVODY 

• HLAVOLAMY: SMART GAMES, CUBE 21, DRÁTĚNÉ HLAVOLAMY, SIRKOVÉ ÚLOHY 

• SPOLEČENSKÉ HRY: MĚSTEČKO PALERMO, ŠARÁDY 

• SPECIÁLNÍ AKTIVITY: HÁDEJ KDO, TWISTER, ČERNÉ/BÍLÉ... HISTORKY, ŠIBENICE 

 

Jak tedy poznat mimořádně nadané dítě? 

Takovéto děti mívají dobré nápady s vyšší frekvencí – tedy 1-2x denně, mívají hlubší znalosti 

v nějaké oblasti. Ve školce můžeme upravit výuku ve skupince. Pozor! Děti s IQ 180 – 190 jsou 

v reálu hloupější než podprůměrný dospělý. Dospělý (=učitelka) má kontrolovat správnost 

informací, které dítě v rámci vrstevnického učení předává. 

 

Co dělat, pokud máme takové dítě ve školce? 

Pošleme rodiče s dítětem do pedagogicko psychologické poradny. Případně je možné 
se obrátit přímo i na pana Václava Fořtíka vaclav.fortik@mensa.cz 

 

Pan lektor Václav Fořtík pošle účastníkům, kteří jej kontaktují pracovní listy vhodné pro rozvoj 

rozumových schopností předškoláků. Každý účastník také obdrží prezentaci, kterou na obrazovce 

pan lektor sdílel.  

 

Zapsala: PhDr. Zuzana Bláhová 
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