Jak probíhal první diagnostický den
na ZŠ Chodov – Květnového vítězství 57, 149 00 Praha 4
Dne 4. listopadu 2006 proběhl na základní škole Chodov ve spolupráci
s organizacemi Centrum nadání (www.centrumnadani.cz) a Mensa České republiky
(www.mensa.cz) 1. diagnostický den s pedagogicko-psychologickou diagnostikou dětí
ve věku 2,5 – 15 let. Cílem akce bylo především dát příležitost rodičům předškolních a
školních dětí otestovat schopnosti svých potomků pod vedením odborníků z řad
psychologů školských poradenských zařízení. Naše škola již delší dobu připravuje záměr
širší integrace mimořádně nadaných žáků.
První zkušenosti jsme nabyli v naší 2. třídě, kdy pod
vedením paní učitelky Marvanové byla v tomto ročníku
integrována mimořádně nadaná dívka. Tato zkušenost nás
vedla k rozšíření naší profilace na tuto skupinu žáků a rozhodli
jsme se na naší škole dát prostor mimořádně nadaným v širší
míře. Díky plošné screeningové diagnostice celého 2. ročníku a
následném hlubším testování nominovaných dětí na
diagnostickém dni se nám podařilo získat již větší skupinku
žáků ve druhé třídě, která bude pod vedením paní učitelky Marvanové pracovat
obohacujícím způsobem výuky s využitím také urychlování
učiva v oblastech, kde skupina nadnaých žáků již bude
disponovat probíranými vědomostmi již v průběhu tohoto
školního roku. Náš záměr se rozšiřuje také na chystanou
samostatnou speciální studijní skupinu, kterou bychom rádi
otevřeli v 1. ročníku ve školním roce 2007/2008. Specializovaný
systém výuky by byl doplněn mimo jiné také asistentem
pedagoga v této třídě.
Diagnostický den se realizoval v naší škole úspěšně. Na psychologické vyšetření se
dostavilo 31 dětí předškolního a mladšího školního věku v doprovodu rodičů na základě
předem zaslané elektronické přihlášky. Z nich více než 50% spadalo do kategorie žáků
mimořádně nadaných. Diagnostika byla tedy pro nás velmi úspěšná. Kromě těchto
předem přihlášených se na základě naší propagace dostavilo dalších cca 10 rodin se
zájmem o diagnostiku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli diagnostický den v době ještě
před zápisem do prvních tříd zopakovat. S našimi partnery z Centra nadání, kteří pro nás
diagnostický den administrativně i odborně vedou, jsme se shodli na termínu sobota 13.
ledna 2007 ve stejném čase 9-17 hodin. Již nyní je možné podat elektronickou přihlášku
na webové stránce Centra nadání. Elektronické přihlášení umožňuje pevné zařazení do
časového harmonogramu akce a jistotu, že na dítě přijde v daný den řada. Pokud nemají
rodiče možnost pracovat s internetem, je možné přihlásit své dítě na diagnostiku i přes
kontaktní osoby na ZŠ Chodov.
RNDr. Jan Hovorka – ředitel školy
Několik poznámek ze strany organizátora – Centra nadání
Diagnostické dny realizujeme od počátku roku 2005, máme navázánu spolupráci
s řadou základních škol v Praze, ale také v celé České republice. Zkušenosti spolupráce
s jednotlivými školami se velmi liší. I přes fakt, že hlavním cílem je pomoci škole vybrat
nadané žáky pro účely integrace na jejich škole, naše zkušenosti jsou někdy takové, že

škola nám své prostory otevře a po skončení akce uzamkne – to je maximální míra
spolupráce. Přístup ZŠ Chodov byl diametrálně odlišný. Zástupci školy – především pan
ředitel Hovorka – s námi v předstihu přípravu akce průběžně konzultoval, postaral se o
velmi účinnou propagaci akce v okolí a aktivně přistoupil i k průběhu samotného
diagnostického dne. Nejenže byl sám celou sobotu na akci přítomen spolu se svou
zástupkyní, aktivně také komunikoval s rodiči a vytvářel tak velmi příjemnou atmosféru
pro rodiče, kteří přišli se zájmem nejen o diagnostiku svých dětí, ale samozřejmě také se
zájmem o zapsání svého potomka mezi žáčky na ZŠ Chodov. Jsme rádi, že škola význam
akce nepodcenila a velmi se těšíme na další spolupráci se školou nejen na dalším
diagnostickém dni, ale také na spolupráci s učiteli školy při školeních v problematice
vzdělávání nadaných žáků, které organizujeme formou akreditovaných vzdělávacích
kurzů, interaktivních dílen a letních soustředění. Těšíme se také, že budeme moci rodinám
s nadanými dětmi, kteří budou soustředění kolem ZŠ Chodov, nabídnout naše velmi
úspěšné campy pro rodiny s nadanými dětmi, které pořádáme ve spolupráci s Mensou ČR
již pátým rokem.
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. – předsedkyně Centra nadání

