Příloha č. 1: Seznam odkazů pro rodiče nadaných dětí a pedagogy
Portály a stránky určené rodičům nadaných dětí a pedagogům:
1)

Centrum nadání: http://www.centrumnadani.cz/

2)

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny: http://www.nadanedeti.cz/

3)

Mensa ČR: http://www.mensa.cz/

4)

Mensa ČR, portál zaměřený na nadané děti: https://deti.mensa.cz/

5)

Mensa gymnázium: https://www.mensagymnazium.cz/cs

6)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/

7)

Národní institut dalšího vzdělávání: https://www.nidv.cz/

8)

Národní pedagogický institut ČR: https://www.npicr.cz/

9)

Národní ústav pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/

10)

Národní registr výzkumů dětech a mládeži: http://www.vyzkum-mladez.cz/cs/registr

11)

Pedagogicko-psychologická poradna Praha: http://www.ppppraha.cz/nan.aspx

12)

Projekt Talnet: http://www.talnet.cz/

13)

Rámcové vzdělávací programy: https://rvp.cz/

14)

Talentovaní: https://www.talentovani.cz/

15)

Základní škola na náměstí Curieových Praha: http://www.zscurie.cz/
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Příloha č. 2: Vlastní dotazník
Vážení rodiče,
jsem studentkou FF UK oboru pedagogika a ve své bakalářské práci s názvem „Výchova
a vzdělávání nadaných žáků“ se věnuji tématu nadání. Ráda bych se věnovala institucím
zajišťujícím rozvoj nadání Vašich dětí. Proto, prosím, věnujte několik minut svého času
vyplnění následujícího anonymního dotazníku. Předem děkuji za Váš čas!
Gabriela Šachová
1) Jste:
a) Matka nadaného dítěte
b) Otec nadaného dítěte
2) Preferujete vzdělávání nadaného žáka v běžné škole, ve škole specializované na nadání,
nebo individuální vzdělávání?
a) Vzdělávání v běžné škole
b) Vzdělávání ve škole pro nadané
c) Individuální vzdělávání
3) Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a vzdělávání v běžné škole, uveďte, prosím, co vás
vedlo k tomuto rozhodnutí.
4) Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a vzdělávání ve speciální škole pro nadané, uveďte,
prosím, co vás vedlo k tomuto rozhodnutí.
5) Pokud jste v předchozí otázce uvedl/a individuální vzdělávání, uveďte, prosím, co vás
vedlo k tomuto rozhodnutí.
6) Jaké volnočasové organizace Vaše dítě navštěvuje?
a) Centrum nadání
b) Talentcentrum – NPI
c) Dům dětí a mládeže
d) Mensa
e) Klub nadaných
f)

Jiná organizace…

g) Mé dítě nemá ve volném čase řízenou aktivitu.
II

7) Jak byste ohodnotili nabídku aktivit, které vytvářejí volnočasové organizace podporující
nadání (pokud nějaké organizace Vaše dítě navštěvuje)?
a) Jsem velmi spokojen/á, mé dítě si mělo z čeho vybrat a organizace odvádí svou
práci dostatečně.
b) Jsem docela spokojen/á, kroužků je dostatek, ale něco bych na funkci pozměnil/a.
c) Nevyužívám žádné organizace na podporu nadání svého dítěte ve volném čase.
d) Nejsem spokojen/a.
8) V případě, že máte nějaké výtky ohledně volnočasových organizací, uveďte, prosím,
jaké.
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