
 

Vzdělávání mozků na pořadu dne 
 
Olomouc 19. října 2016 – Nový program na podporu škol a učitelů ve vzdělávání 
žáků s nadprůměrným a mimořádným IQ představí na dnešní konferenci o vzdělávání 
a rozvoji intelektově nadaných dětí nadační fond Qiido.  
 
Qiido Akademie vznikla na základě konkrétních potřeb základních škol zjištěných 
v celostátním průzkumu mezi řediteli, který nadační fond realizoval letos v červnu. 
Ucelené vzdělávací kurikulum poskytuje systematickou a kontinuální podporu učitelům 
i ředitelům škol a klade důraz na praktické využití přímo ve vyučování. Na konferenci, 
která se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
v prostorách BEA campusu Olomouc, se sejdou ředitelé, učitelé, speciální pedagogové 
a další odborníci z několika desítek základních škol z celé republiky. 
 
„Konference poskytne základním školám  praktické návody pro vzdělávání a rozvoj 
mimořádně intelektově nadaných dětí,“ řekla zakladatelka a předsedkyně správní rady 
nadačního fondu Qiido Miriam Janyšková. Dnešní setkání se zaměří také na často 
opomíjenou oblast rozvoje sociálně-emoční inteligence: „Mimořádný intelekt bývá 
často vykoupen pomalejším vývojem v jiných oblastech. Tyto děti se tak musejí 
vyrovnávat nejen s darem nadání, ale i s těžkostmi ve společenské a emoční sféře,“ 
vysvětluje Janyšková. 
 
Regionální konference v Olomouci a následně v listopadu v Plzni cíleně zaměří na 
všechny oblasti, ve kterých školy pociťují největší deficit. Od rozpoznání intelektového 
nadání a nadaných, metod a forem výuky, po alternativní možnosti ve vzdělávání 
těchto dětí , ukázky obohacujících didaktických materiálů a také výměnu zkušeností 
z praxe.   
 
Edita Baklíková, ředitelka společnosti BEA 4 Junior, která se věnuje vzdělávání dětí 
v olomouckém kraji, upozorňuje, že práce s MiND nespočívá jen v dalším rozšiřování 
jejich intelektového potenciálu. „Děti by měly mít příležitost k rozvoji i těchto 
oblastech, které jsou pro jejich budoucí uplatnění ve společnosti neméně důležité,“ 
říká Baklíková, která bude na konferenci hovořit o možnostech alternativního 
vzdělávání. 
 
Na konferenci také vystoupí psycholožka Jana Havigerová z Univerzity Hradec Králové 
a Masarykovy univerzity v Brně, psycholožka Božena Kučková a speciální pedagožka 
Lenka Hetová z Pedagogicko-psychologické poradny Olomouc, učitelky Romana 
Divínová a Lenka Baše dlouhodobě pracující s MiND na ZŠ Hálkova Olomouc a další 
hosté. Kompletní program konference je k dispozici na 
http://www.qiido.cz/konference/. 
 
 
Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na komplexní a systematickou podporu 
vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí, tzv. MiND. Jeho cílem je dosáhnout, 
aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude 
v souladu s koncepčním modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-
emoční dovednosti dětí, které myslí jinak.  
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