
1 
 

 

Zápis z jednání Pracovní skupiny pro podporu nadání  

„MAP ORP Sokolova a ORP Kraslice III“  

28. 2. 2022 od 14,00 hodin, Královské Poříčí, Statek Bernard 

 

Přítomní členové pracovní skupiny: viz PL 

 

Program pracovní skupiny: 

1) formální záležitosti – DPP, obsazení PS, četnost jednání, jednací řád 

2) design evaluace MAP III  

3) tematická náplň, náměty členů PS 

 

 

Ad 1) Mgr. Odvody přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání, který obdrželi také 

elektronicky s pozvánkou. Dále popsala způsob, jakým bude realizován MAP II, resp. v čem se 

bude lišit od dosavadního způsobu realizace. Pracovní skupiny se musí sejít opět min. 4 x ročně. PS 

pro podporu nadání se bude scházet pravděpodobně častěji k rozšířeným jednáním na základě 

identifikovaného zájmu a potřebnosti tématu v území. 

Zároveň byli členové upozorněni na možnost účastnit se tematických kaváren každé poslední úterý 

v měsíci – pozvánky jim vždy budou odeslány. 

Přítomnými byl projednán a schválen Jednací řád PS.  

 

Ad 2) Mgr. Odvody vysvětlila přítomným aktivitu A 2 Evaluace, v rámci níž bude během realizace 

MAP III evaluován celý šestiletý proces místního akčního plánování. Povinná metodika je dána ze 

strany MŠMT, realizační tým má promyšlen proces, cílové skupiny jsou dány (jsou totožné s CS 

projektu + členové PS, ŘV, lektoři, apod.). Metody evaluace budou řízené rozhovory, fokusní 

skupiny, dotazníková šetření, SWOT analýzy, analýzy problémů – příčin – řešení, komparace 

dokumentů a dat.  

Mgr. Odvody vyzvala přítomné k námětům k metodám evaluace, jelikož nyní je tvořen její design 

a harmonogram. Zároveň RT hledá člověka, který je kompetentní v této oblasti (zkušenosti v oblasti 
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sociologie, výzkumů, evaluací, analytických prací, apod.) a měl by zájem se do evaluačního procesu 

zapojit v rámci uzavřené DPP. 

PS tímto projednala a schválila postup RT při tvorbě evaluačního designu a harmonogramu aktivity 

A 2 Evaluace místního akčního plánování MAP SOKRA III. 

 

Ad 3) Diskutovaná témata: 

- testování Invenio – Mgr. Odvody shrnula výstupy z testování na 3 školách v regionu. Bylo 

testováno celkem 268 žáků, z čehož bylo odhaleno celkem 16 žáků s rozvinutou a 13 

s mimořádně rozvinutou schopností logického myšlení, tedy intelektově nadaní. 

Rodičům a školám byla prostřednictvím odborných zpráv poskytnuta zpětná vazba a 

doporučení na práci s takovými dětmi. Testování naplnilo svůj účel, byli odhaleni žáci, 

u nichž by v běžných podmínkách výuky bylo těžké odhalit vyšší míru schopností. 

Školy tak mají možnost začít s tématem nadání s těmito dětmi. K testování, čtení zpráv 

a spolupráci s PPP chystáme tematické setkání po dohodě se zapojenými aktéry. 

- diferenciované vzdělávání/vyučování – vzešla potřebnost prohlubovat kompetence v této 

oblasti, Mgr. Odvody dojednává tematické setkání s Ellen Mlátilíkovou příp. dalšími 

odborníky 

- koučink: zpětná vazba na výcvik v Akademie Libchavy a k tématu koučinku pro školy – 

Mgr. Vacková jednoznačně kvituje přínos přístupu v oblasti školství, projevila přání k větší 

aktivizaci pedagogických pracovníků. Mgr. Odvody opět sdělila, že bude realizováno velké 

setkání k tématu koučinku s pozvanými odborníky a účastníky výcviku v Libchavách 

s cílem motivovat. Osvěta v oblasti využití koučovacích metod ve školách již probíhala 

v MAP II a bude nadále pokračovat. 

- další tipy: Hanka Ondrušková, Mgr. Kučera (NPI), stáže 

- Mgr. Odvody osloví Mgr. Čavojskou s prosbou o seminář Úvod do nadání, který je 

výchozím pro práci s nadanými dětmi  

 

 

V Sokolově, dne 1. 3. 2022, zapsala: Mgr. Zuzana Odvody 

 


