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Síť podpory 
nadání 
východních 
Čech

• Systém podpory nadání v ČR – role NPI v 
krajích:

→ krajské sítě podpory nadání (vede krajský 
koordinátor z pracoviště NPI)
• Síť podpory nadání východních Čech = 

Královéhradecký + Pardubický
(M. Palečková, K. Emer)

• Členové: NPI, KÚ, PPP, ČŠI, MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, 
UHK, Mensa ČR, Centrum pro talentovanou 
mládež, rodiče…

• Spolupráce s dalšími subjekty



Nadání není totéž, co talent aneb Malý 
teoretický úvod
NADANÍ

• Lidé, kteří mají přirozeně výkonnější 

nervovou soustavu (opak MR)

• Zesílení se týká více funkcí mozku

• Jestli bude nadání v životě výhodou nebo 

handicapem, není předem dáno

• Každé dítě je nadané

TALENTOVANÍ

• Lidé, kteří mají mimořádnou schopnost 

nebo dovednost, případně mimořádně 

výhodné předpoklady k jejímu získání

• Talent je vždy „NA NĚCO“

• Potenciál je souhrn všech možností

• Každé dítě má obrovský potenciál



Síť podpory 
– cílové 
skupiny

• děti a mladí lidé s nadáním, talentem, 
superioritami

• všichni, kteří o ně pečují či s nimi pracují:
- pedagogové, vedení škol
- budoucí pedagogové
- školní psychologové
- pedagogové volného času, vedoucí 
kroužků a klubů…
- rodiče a rodiny
- vědci, odborníci…

• prvky systému



Činnost 
krajské sítě

• Semináře, webináře, konzultace, 
konference, kulaté stoly…

• Nastavování systému podpory nadání na 
škole

• Síťování, propojování aktérů, propagace akcí 
a aktivit

• Podpora systémových změn, spolupráce na 
tvorbě strategických dokumentů, tvorba 
metodických dokumentů

• Osvěta, šíření povědomí o tématu, 
odstraňování mýtů a stereotypů

• Podpora rodinám a nadaným dětem a 
dospělým – konzultace, poradenství

…



Cíle péče o 
nadané

• Monitoring odlišných potřeb těchto dětí a úspěšnosti škol 
(a d.) v jejich naplňování

• Využití know-how z péče o mimořádně nadané k 
nastartování zdravého bio-psycho-sociálního rozvoje skrze 
silné stránky u všech (koordinace práce na vyvážené chytré 
inkluzi)

• Systematičnost v šíření povědomí o problematice

• Zmapování nadstavbových aktivit (kroužků, klubů, 
seminářů, přehlídek a soutěží) a návazná analýza mezery -
s důrazem na zjištění dostupnosti personalizovaného 
rozvoje talentu. Koordinace zaplňování objevených mezer 
státními i nestátními partnery

• Zajištění péče o duševní zdraví a včasný záchyt problémů
(aby dramatické zhoršení prospěchu nebylo jediným 
indikátorem, kterým se lze dovolat pomoci)

• Skrze pomoc těmto dětem se naučíme obstarat všechny 
děti a hledat a podporovat jejich silné stránky



https://sites.google.com/view/modely-vyvazene-inkluze/

Modely vyvážené inkluze

https://sites.google.com/view/modely-vyvazene-inkluze/


Projekt 
SYNAPSE

• Vytváříme formativní líheň nových skvělých mentorů škol –

konzultantů vyvážené inkluze

• Stavíme terénní týmy (KHK, PaK, MSK, LK, HMP, OK …)

• Jezdíme pomáhat školám

• Dáváme dohromady jednotlivce a organizace, kteří umí vyváženou 

inkluzi

• Podpořen Nadací RSJ

https://www.projektsynapse.cz/

synapse@afres.cz

https://www.projektsynapse.cz/
mailto:synapse@afres.cz


Kontakty

Markéta Palečková

Kateřina Emer

Národní pedagogický institut

Krajské pracoviště Hradec Králové 

Luční 460, Hradec Králové

778 546 754

marketa.paleckova@npi.cz

www.npi.cz

www.talentovani.cz

mailto:marketa.paleckova@npi.cz
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Děkuji za pozornost


