
6.  PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 

Seznam aktivit, nabídek a škol určené nadaným dětem 

 

Portály a stránky určené pro rodiče nadaných žáků: 

- Společnost pro talent a nadání (STaN – ECHA)   www.talent-nadani.cz 

- Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny   www.nadanedeti.cz 

- Mensa ČR   www.mensa.cz, www.mensa.cz/detskamensa 

- Národní institut dětí a mládeže – NIDM   www.nidm.cz 

 

Pedagogické portály: 

- Česká škola   www.ceskaskola.cz 

- Rámcově vzdělávací plány   www.rvp.cz 

- Školský a vzdělávací informační portál   www.edu.cz 

- Problémové úlohy PISA   www.uiv.cz/clanek/163/947 

- Moje škola   www.mojeskola.cz 

- Matematické pohádky   www.volny.cz/vesely.marek 

 

Stránky zaměřené na rozvoj talentů a volnočasové aktivity pro děti: 

- Centrum nadání   www.centrumnadani.cz 

- Asociace pro mládež, vědu a techniku   www.amavet.cz 

- Kluby pro zvídavé děti   www.debrujar.cz 

 

Hry, hádanky, hlavolamy: 

- www.hrajeme.cz – široká nabídka deskových, karetních a jiných společenských her 

- www.hadanky.chytrak.cz – zajímavé logické úkoly a hlavolamy 

- www.hrejsi.cz – kluby deskových her 

- www.zlaty-orisek.cz – projekt pro nadané děti od 6 do 14 let 

 

 

Školy a mateřské školy pro nadané děti: 
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- ZŠ nám. Curieových, Praha   www.zscurie.cz 

- ZŠ Úvoz, Brno   www.zsuvoz.cz 

- ZŠ Malenovice, Zlín   www.zsmalenovice.cz 

- ZŠ sv. Voršily, Praha   www.zssv.cz 

- ZŠ Komenského, Karlovy Vary   www.zskomenskeho-kv.cz 

- ZŠ a MŠ Chodov, Praha   www.zskv.cz 

- Mensa gymnázium, Praha   www.mensagymnazium.cz 

- Osmileté gymnázium Buďánka, Praha   www.budanka.cz 

- Občanské sdružení škola dětem, Praha   www.skoladetem.cz 

- MŠ Rozmarýnek, Praha (třída nadaných dětí Sovičky)  www.msrozmarynek.cz 

- MŠ Kopřivnice   www.skolky.koprivnice.org/sipvz/dotaznik (dotazník PhDr. Lenky 

Hříbkové a rozvíjející úlohy pro nadané děti PhDr. Marka Khýra) 

 

Další školy se zajímavými a rozvíjejícími rámcově – vzdělávacími programy: 

- Soukromé gymnázium   www.prirodniskola.cz 

- ZŠ Lupáčova, Praha   www.lupacovka.cz 

- Lauderovy školy při židovské obci v Praze   www.lauder.cz 

- Fakultní ZŠ prof. Otakara Chlupa, Praha   www.fzs-chlupova.cz 

- Soukromá ZŠ a gymnázium Porg   www.porg.cz 

- 1. Jazyková ZŠ, Praha   www.horackova.cz 

- Fakultní ZŠ Vodičkova, Praha   www.zsvodickova.cz 

- Fakultní ZŠ Brána jazyků, Praha   www.branajazyku.cz 

- ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno (Daltonská výuka)   www.zskridlovicka.cz 

- ZŠ Hálkova, Olomouc   www.zshalkova.cz 
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