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FZŠ OLOMOUC, Hálkova 4 

• Intelektově nadané děti jsou vzdělávány ve třídách s 

rozšířenou výukou skupiny předmětů. 

• Výuka byla zahájena ve školním roce 2006/2007. 

• 2010 – 2012 realizován projekt OP VK Vzdělávání 

nadaných dětí financovaný ESF.  
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Cíle 

Zlepšení úrovně 
vzdělávání 

MiND 

Rozvoj klíčových 
kompetencí 



FZŠ Olomouc, Hálkova 4 

Škola intenzivně spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Olomouckého kraje. 

Identifikace nadaných žáků 

Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

Spolupráce při tvorbě PLPP a IVP 

Podpora při úpravách vyučovacího  



Koncepce vzdělávání ve třídách s rozšířenou 
výukou skupiny předmětů 



ZMĚNA 
VYUČOVACÍHO 

PROCESU 

Paměťové 
schopnosti 

Flexibilita 
myšlení 

Enormní 
kreativita 

Dychtivost 
po novém 
poznání 

Snaha 
porozumět 
významu 

Potřeba 
diskuse, 

zpřesnění 



Modifikace 
vyučovacích metod 

Inovativní techniky 



Heuristické 

metody 

Badatelské 
činnosti 

Aktivní 
hledání řešení 

Samostatné 
vytváření 
algoritmů 

Tzv. Aha efekt 

Podpora 
systematizace 

Práce s chybou 



Čtením a psaním 

ke kritickému 

myšlení (RWCT) 

Vysoká úroveň 
jazykových 
schopností 

Texty umělecké 
i naučné 
literatury 

Aktivní práce s 
informacemi 

Konstruktivní 
diskuse 

Podpora 
kreativity a 

fantazie 

Možnost 
konfrontace 

názorů 



Více podnětné, 

víceúrovňové 

a integrační 

aktivity 

Volba 
obtížnější 
varianty 

Mezioborové 
vazby 

Uplatnění více 
pravidel a 

kroků 

Kaskádovité 
zadání 

Učivo v několika 
výkonových sférách 



Modifikace forem práce 

Inovativní techniky 



Individualizovaná 

výuka 

Možnost 
autonomie v 
přístupu k 
problému 

Využití pomůcek, 
PC, encyklopedií… 

Aplikace 
alternativních 

metod a postupů 



Skupinové 

aktivity 

Dovednost 
komunikace v 

týmu 

Přijímání 
kompromisů 

Respektování 
odlišných 

názorů 

Rozdělování a 
přijímání rolí 

Pochopení 
vztahů ve 

společnosti 



Diferencované 

vyučování 

Rozdílná úroveň 
vědomostí  a 
dovedností 

Oslabení v 
interpersonálních 

oblastech 

Vysoké nároky na 
sebe sama 

Snaha uspět v 
každé oblasti 

Efektivní 
zapojení asistenta 

pedagoga 



Modifikace obsahu 
učiva 

Inovativní techniky 



Úprava ŠVP 

Samostatná příloha pro třídy 
s rozšířenou výukou skupiny 

předmětů 

Mírná akcelerace učiva, 
zejména v 1. – 3. ročníku 

Nový předmět „Projektové 
vyučování“ 



Projektové 

vyučování 

Využití 
disponibilních 

hodin 

Práce s daty a 
odbornými 

údaji 

Systematické 
bádání 

Volba témat 

Využití ICT 
Prezentace 

závěrečných 
prací 



Nadstandardní 

aktivity 

Tvorba třídního 
časopisu, 
vlastních 
publikací 

Hlavolamy, 
deskové hry pro 

jednoho i více 
hráčů 

Spolupráce s 
institucemi (UP, 

vědecko-technická 
centra, muzea…) 

Exkurze 



Závěrem… 

Hlavním cílem našeho působení je naučit děti přijmout 

svoji odlišnou osobnost, porozumět jí a odhalit svůj 

potenciál, který jim pomůže k plnohodnotnému a 

spokojenému uplatnění v životě. 



Děkuji za pozornost. 

Mgr. Eva Vrbová 
 


