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Problematika edukace mimořádně nadaných a nadaných žáků je důležitá proto, že tito žáci
mají specifické vzdělávací potřeby a ve svém důsledku i význam pro celou společnost.
Gymnázium Kadaň v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky
č. 73/2005 Sb. si klade za cíl efektivně zkvalitnit přístup k mimořádně nadaným žákům a práci
s nimi.
Hlavní fáze dlouhodobé strategie pro práci s nadanými studenty obsahují:

1. VYHODNOCENÍ
screening, tj. vyhledávání nadaných žáků a SWOT analýza v matematice, technických
oborech (FY, IVT), přírodovědných (BI, CH, ekologie, Z), jazykových a literárních (ČJ, AJ, NJ, FJ,
RJ, ŠJ, latina), humanitních (D, OV, ZSV), uměleckých (HV, VV) a pohybových (TV).
DIAGNOSTICKÉ METODY:
 observace žáků v jejich školní práci
 analýza výsledků činností žáka (testů, úloh, výtvarných, pohybových a jiných projevů)
 diagnostický standardizovaný rozhovor s rodiči žáka
 komunikace s oborovými učiteli, třídním učitelem, výchovným a kariérním poradcem
a metodikem prevence
 pedagogicko-psychologická diagnostika vytipovaných žáků. Diagnostikovat, zda žák
disponuje jedním nebo několika druhy nadání a určit jeho typ pomocí IQ testů (Meili,
Amthauer)
 Testování v Mense ČR, Zavadilova 3, Praha 6 – Dejvice, www.mensa.cz
METODY ROZVÍJENÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH STUDENTŮ:
 individuální vzdělávací plán;
 doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu;
 zadávání specifických úkolů;
 zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů;
 vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech;

 účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky;
 vynechání ročníku;
 alikvotní zapojení nadaných studentů v soutěžích, olympiádách a projektech;
 mentoring (zprostředkování spolupráce mezi dítětem a odborníkem);
 Peer Teaching (nadaní se mohou stát učiteli svých vrstevníků nebo vykonávat funkci
asistenta v odborné učebně);
 sobotní a letní programy (pořádané některými školami), např. Letní škola
matematiky, Letní škola historie, Letní škola mladých vědců, Letní geografická škola,
Letní škola žurnalistiky, Letní škola rozvojové spolupráce a humanitární pomoci aj.;
 rozvoj kreativního myšlení a zadávání divergentních úkolů.

2. AKTIVITY NA ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ V KRÁTKODOBÉM A STŘEDNĚDOBÉM
HORIZONTU
Příprava studentů a účast na olympiádách v druhém cizím jazyce, především v ruském a
španělském – pozitivum: účastní se jen malý počet SŠ v kraji.
Účast v různých soutěžích zaměřených na anglický jazyk, nejen účast na olympiádě.
Motivace studentů ke skládání jazykových zkoušek a certifikátů, propagovat úspěchy
v médiích, uveřejnit ve výroční zprávě.
Udržet si status zkouškového centra pro anglický jazyk.
Systematická účast v literárních soutěžích – pozitiva: v minulosti jsme měli mnoho
úspěchů, snadná organizace pro vyučující ČJ i cizích jazyků, látku lze zadat plošně všem
v rámci výuky či domácí přípravy a vybrat několik nejlepších.
Soustavný rozvoj nadání žáků v přírodovědných a technických oborech od primy nebo 1.
roč. v rámci seminářů, laboratorních prací, kroužků a individuálních konzultací.
Pokračovat v dlouholeté tradici environmentální výchovy.
V humanitních oborech se zaměřit hlavně na tvorbu SOČ a zapojení do aktuálních
projektů, spolupráce s externími institucemi.
V uměleckých předmětech podpora činnosti vokálně-instrumentálního souboru
Pokračovat v koncertní činnosti. Ve výtvarném oboru se pravidelně účastnit co největšího
počtu soutěží, odůvodnění: v minulosti jsme získali několik ocenění, snadná
implementace tématu soutěže do standardní výuky, v rámci hodin věnovat čas i
fotografickému dílu, které se čím dál častěji stává předmětem mnohých soutěží.

V tělovýchovných aktivitách rozvíjet pohybové nadání nejen ve vlastních hodinách ale i
kroužcích, např. florbalu, gymnastiky. Využívat také pohybových dovedností žáků, které
získávají ze svých volnočasových aktivit, např. bojová umění, tanec, atletika.

3. ORGANIZACE
Semináře a školení pro pedagogy pořádané např. Mensou ČR apod.
Rozdělit organizaci soutěží rovnoměrně mezi všechny vyučující.
Zajištění účasti co největšího počtu potenciálně nadaných žáků.

