
 

Plzeň bude patřit nadání a nadaným 
 
Plzeň 9. října 2016 – Ředitelé západočeských základních škol společně s učiteli, 
školními psychology, výchovnými poradci a dalšími odborníky budou v sobotu  
12. listopadu na konferenci nadačního fondu Qiido konané pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) diskutovat a vyměňovat  
si zkušenosti se vzděláváním a rozvojem mimořádně intelektově nadaných dětí, 
takzvaných MiND.  
 
Konference se zaměří na konkrétní potřeby škol při vzdělávání MiNDů zjištěné 
v červnovém průzkumu nadačního fondu Qiido, do kterého se zapojilo 22,4 % 
(785) z 3905 oslovených ředitelů škol ze všech regionů ČR. V Plzeňském kraji  
se zapojilo 41 škol, které uvedly, že mají mezi svými žáky až 100 dětí s oficiálním 
posudkem mimořádného nadání a u dalších 180 dětí takové nadání předpokládají. 
Školy by nadprůměrně často ocenily bližší spolupráci mezi školami a pomoc 
formou nahlížení do výuky a výměnných stáží. Oproti jiným krajům je zde znát 
o něco vyšší zájem rodičů o vzdělávání MiNDů, i tak je ale slabý (19 %). 
Kompletní závěrečná zpráva z průzkumu, který provedla komunikační agentura 
Donath Business & Media, je k dispozici na http://bit.do/qiidopruzkum. 
 
„Sobotní setkání přinese základním školám praktické návody pro vzdělávání 
a rozvoj mimořádně intelektově nadaných dětí,“ řekla zakladatelka 
a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido Miriam Janyšková. 
„Zkušenosti s rozpoznáváním mimořádného intelektu, metody a formy výuky, 
výukové materiály. Bude se také mluvit o rozvoji emoční inteligence, ve které 
tyto děti vlivem nerovnoměrného vývoje často strádají. A představíme i nový 
program dalšího vzdělávání pedagogů zaměřený právě na jejich podporu při 
výuce žáků s vysokým IQ,“ dodala Janyšková. 
 
Konference se koná v prostorách plzeňské Techmania Science Center, která je 
podle jejího ředitele Vlastimila Voláka pro setkání škol příznačným místem: 
„Science Centra představují most mezi formálním a neformálním vzděláváním. 
Pomáhají pedagogům s motivací svých žáků k zájmu zejména o přírodní vědy. 
Ukazují svět v souvislostech a pro nadprůměrně nadané děti mohou být velmi 
důležitým nástrojem sebevzdělávání,“ říká. Na konferenci vystoupí také lékařka 
a zakladatelka České asociace pro aktivní rozvoj dětí (CAPARD) Zuzana 
Ludvíková, psycholožka a dlouholetá předsedkyně spolku Akademie nadání Ivana 
Smítková, metodik vzdělávání Vojtěch Škarda, ředitelka 28. základní školy 
v Rodinné ulici v Plzni Pavla Jedličková nebo Monika Stehlíková, autorka nově 
vydané knihy „Život s vysokou inteligencí – Průvodce pro nadané dospělé 
a nadané děti“. 
 
 
Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na systematickou a komplexní 
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 modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti 
i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak.  
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