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11. Manažérske zhrnutie 

Kľúčové slová: intelektové nadanie, nadaní žiaci 

Krátka anotácia: Stretnutie Klubu školského integrovaného vzdelávania sa uskutočnilo 

prezenčne, druhýkrát za školský rok 2021/2022. Zúčastnili sa ho štyria pedagogickí 

pracovníci, školská špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a dve asistentky učiteľa. 

Prišiel aj hosť z Openlabu.  

 

http://www.spsehalova.sk/


 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia 

 

1. Žiaci s intelektovým nadaním 

2. Metodicko-didaktické postupy vhodné pre žiakov s nadaním, výmena skúseností  

3. Diskusia o možných postupoch vo vzdelávaní nadaných žiakov, o ich vzdelávacích 

výsledkoch, o tom, ako s nimi pracovať v rámci triedy a školy, spolupráca inkluzívneho 

tímu a pedagogického zboru. 

 

Nadanie je možné vnímať z rôznych pohľadov. Môže byť definované ako: 1. kvalitatívne 

osobitý súhrn schopností, ktoré podmieňujú úspešné vykonávanie činností 2. všeobecné 

schopnosti, ktoré podmieňujú možnosti človeka, úroveň a vlastnosti jeho činností 3. 

rozumový potenciál alebo inteligencia 4. súhrn vlôh, vrodených daností, prejav úrovne a 

vlastností vrodených predpokladov 5. talent pre dosahovanie vynikajúcich výsledkov. 6. 

prirodzený vrodený spôsob správania, myslenia a cítenia jedinca. Najčastejšie sa nadaní 

chápu ako tí, ktorí majú výnimočný potenciál a sú schopní vysokých výkonov, sú 

identifikovaní kvalifikovanými odborníkmi, sú o 2-3 vývinové kroky v popredí voči 

svojím rovesníkom. Štruktúre nadania venujú pozornosť najmä psychológovia už niekoľko 

rokov, snažia sa odhaliť faktory, ktoré determinujú a vytvárajú nadanie. Na základe toho 

vznikol Renzulliho trojprstencový model nadania, ktorý nadanie popisuje ako prienik 

motivácie, tvorivosti a vysokých schopností. Psychológovia k týmto trom zložkám pridali 

aj faktory ako sú vplyvy prostredia (rodina, škola) a šťastné okolnosti. Nadanie sa môže 

prejavovať v rôznych oblastiach: v oblasti duševných schopností a intelektuálnych 

výkonov, v oblasti tvorivosti a produktívnosti, v oblasti umenia- výtvarné a muzické, v 

sociálnej oblasti, najmä vo vodcovských kvalitách. 

 

V oblasti vzdelávania žiakov s nadaním by mal byť výchovno–vzdelávací systém pružný a 

flexibilný a vytvoriť podmienky na rozvoj individuálnych predpokladov a na rozvoj ich 

špecifických záujmov. Cieľom vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny 

rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. 

Okrem rozvoja výkonových charakteristík nadania sa kladie dôraz na harmonický 

osobnostný vývin nadaných žiakov, ich emocionálnej charakteristiky i sociálne vzťahy. 

Existujú rôzne argumenty za vzdelávanie nadaných žiakov v triedach/školách pre 

nadaných: možnosť komunikácie s rovesníkmi rovnakého zamerania, rovnakých záujmov, 



znížený počet žiakov v triede (možnosť individuálneho prístupu), metodika vzdelávania 

zameraná na potreby a individuálne osobitosti nadaných žiakov, možnosť úpravy učebných 

plánov a tým posilnenie oblasti nadania, systematický a efektívny rozvoj intelektového 

potenciálu, cielené učebné aktivity na rozvoj nadania v rámci všetkých vyučovacích hodín, 

koncentrácia odborníkov, materiálno- technického vybavenia, pomôcky pre nadaných, 

zníženie rizika vylúčenia dieťaťa z kolektívu (nízky počet žiakov, možnosť pedagógov 

pozorne sledovať sociálne deje v kolektíve, prítomnosť podobne zameraných rovesníkov). 

Rovnako sú tu ale prítomné aj riziká, možné nevýhody vzdelávania v triedach/školách pre 

nadaných ako: vnímanie školy verejnosťou ako „elitné“, vysoká konkurencia, očakávania, 

potvrdenie „výnimočnosti“ žiaka zaradením do špeciálnej školy môžu negatívne vplývať 

na sebavedomie žiaka (nízke sebavedomie), alebo naopak nezdravý pocit nadradenosti, 

znížená možnosť komunikácie s bežnými deťmi môže neskôr viesť k problémom v 

sociálnom začleňovaní. Argumenty za vzdelávanie nadaných žiakov integrovane (v bežnej 

triede) sú: lepšia dostupnosť školy (integrovanie v škole najbližšej k bydlisku dieťaťa), 

lepšie možnosti kontaktu a získavanie komunikácie s bežnými rovesníkmi, dieťa nechodí 

do školy s nálepkou „nadanie“,  možnosť vyňatia skupiny nadaných a ich cielené 

vzdelávanie v dôležitých predmetoch. Rovnako tu ale existujú aj rôzne riziká, možné 

nevýhody vzdelávania v bežnej triede, ako napr.: ťažšia možnosť zabezpečenia odbornej 

kvalifikácie pre vzdelávanie nadaných, väčšie riziko neskúsenosti učiteľov v prístupe k 

nadaným žiakom, pri nedostatočnej osvete riziko vzniku nezdravej rivality medzi bežnými 

a nadanými žiakmi („negatívne nálepkovanie“ nadaných),  vyčleňovanie nadaného žiaka, 

možné pocity osamelosti a nepochopenia 

 

13. Závery a odporúčania 

Je dôležité, aby triedny učitelia poznali aj rodinné prostredie svojich žiakov, aby v prípade 

potreby vedeli dať informáciu inkluzívnemu tímu a vedeli sme poskytnúť dieťaťu potrebnú 

pomoc.  

Odporúčania 

1. Formou rôznych neformálnych aktivít, rozhovorov, výletov spoznať žiakov v triede. 

2. Rozvíjať záujmovú činnosť a tak rozvíjať nadanie v čo najširšom zmysle. 

3. Podporovať výkonnostnú úroveň - všímať si nadpriemerné výsledky a podporovať ich 

k vyššiemu cieľu. 



4. Keď už podávajú nadpriemerné výsledky, je dôležité deti motivovať a podporovať - 

napríklad možnosťou zúčastniť sa nejakého vedeckého výskumu, byť súčasťou lepšieho 

tímu v športe...atď. 

5. V prípade podozrenia alebo informácie o nepriaznivej rodinnej situácii prizvať do 

spolupráce inkluzívny tím. 

6. Sprostredkovávať vlastné skúsenosti nadobudnuté počas práce so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a ich školskou integráciou – začlenením. 

7. Využívať získané poznatky v pedagogickej profesii a odovzdávať ich ostatným 

kolegom v rámci zasadnutí predmetových komisií, rozvíjania medzipredmetových 

vzťahov a spolupráce. 

 

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Anna Pittnerová 

14. Dátum 22. 10. 2021 

15. Podpis 
 

 

16. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Katarína Mechurová 

17. Dátum 22. 10. 2021 

18. Podpis 
 

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu. 


