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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Nadané děti jsou v současnosti už poměrně často zmiňovanou skupinou. Počítá s nimi 
i školská legislativa, RVP a ŠVP, takže to působí dojmem, že péče o ně je formálně zajištěna. 
Je toho o nich hodně známo. Přesto ale praxe často vázne jak v případě školáků, tak dětí 
předškolních. 
 
Ukazuje se, že navzdory tomu, že už vyšlo mnoho odborných textů o nadaných dětech, 
informovanost o jejich specifických projevech a potřebách je stále nedostatečná. V záplavě 
článků, reportáží a nabídek je také někdy těžké rozpoznat kvalitu. Ani vzdělávání učitelů 
nemusí být účinné, pokud není v souladu s jejich osobním postojem k problematice.  
 
Společnost pro talent a nadání (STaN) je dlouhodobým aktivním členem mezinárodních 
společností ECHA a WCGTC, sdružujících odborníky a rodiče. Zabývá se problematikou 
nadaných dětí a snaží se řešit problémy spojené s jejich výchovou a vzděláváním, a to nejen v 
ČR, ale i mezinárodně. STaN na základě svých zkušeností, sdílených se zahraničními kolegy, 
hledá to nejlepší, co v péči o rozvoj potenciálu a osobnosti dětí ve světě existuje. Informace 
předáváme účastníkům akcí STaN a posluchačům našich přednášek a kurzů. 
Na žádost výboru WCGTC jsme organizovali 19. WCGTC konferenci 8.–12. srpna 2011 
v Praze, zatím jako jediná postkomunistická země za 45 let existence WCGTC. 
Spolupracujeme s rodiči, učiteli i dalšími odborníky, kteří se ve světě, zejména v Evropě, 
snaží pomáhat nadaným. Abychom je neničili a neztráceli. 
 
Přínos STaN pro péči o nadané v ČR i mezinárodně je, mimo jiné, v podporování komunikace 
a spolupráce všech, kdo se podílejí na výchově a vzdělávání, tedy především rodičů, učitelů, 
psychologů, případně dalších odborníků (například lékařů) i ve vytváření kontaktů se 
zahraničními kolegy a asociacemi rodičů. Seznámení s různými úhly pohledu všech 
zúčastněných umožňuje lepší porozumění problematice a efektivnější řešení problémů. 
Vítáme proto iniciativu Nadace RSJ, která se rozhodla vzít téma přemýšlivých dětí do svých 
rukou a zprostředkovat komunikaci a spolupráci napříč organizacemi zabývající se uvedenou 
problematikou. S radostí a vervou sobě vlastní se této spolupráce zúčastníme. 
 
Protože se řešením problematiky nadaných zabýváme i mezinárodně, rozhodli jsme se 
uspořádat v Praze mezinárodní konferenci, zaměřenou na praxi (Potřeba změny ve 
vzdělávání nadaných, Praha 2019), určenou praktikům v péči o nadané, tedy těm, kdo 
s dětmi přímo pracují anebo je vychovávají.  
Chceme v ní představit aktuální důležitá témata a špičkové zahraniční odborníky, kteří se jimi 
zabývají. Konference umožní setkání praktiků z různých zemí, jednacím jazykem tedy bude 
angličtina. V zájmu přístupnosti konference co největšímu počtu učitelů a rodičů z ČR, bude 
nezbytné tlumočení. 
 

 
PhDr. Eva Vondráková 

Předsedkyně STaN 
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HISTORIE STaN 
 
Společnost pro talent a nadání byla založena jako Československá pobočka ECHA. Svou 
činnost zahájila ve školním roce 1988/89. Zakladatelka: PhDr. Hana Drábková, psycholožka 
(1924 – 2015); spoluzakladatelé: MUDr. Zdeněk Kalvach, gerontolog,  PhDr. Luděk Vajner 
a PhDr. Eva Vondráková, psychologové. 
 
Hana Drábková se zabývala výzkumem dědičnosti nadání na Psychiatrické klinice VFN, 
Praha 2, Ke Karlovu 11. Publikovala v zahraničí. Byla pozvána na 1. konferenci ECHA 
(Evropská rada pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj), která se konala v roce 
1988 v Curychu. Účastníci (odborníci, zejména psychologové a učitelé) se dohodli, že ve 
svých zemích založí pobočky ECHA s tím, že mezinárodní spolupráce umožní rychlejší 
a efektivnější řešení problémů, provázejících vzdělávání a výchovu nadaných.   
Zakladatelé společnosti ECHA i její československé pobočky měli zkušenosti 
s problematikou nadaných ze svého soukromého i profesního života. E. Vondráková měla už 
v té době dlouhou praxi v Pedagogicko-psychologických poradnách. Setkávala se tam i ve 
svém okolí s neřešenými a ve stávajícím systému v podstatě neřešitelnými problémy dětí, 
které měly výchovné a/nebo výukové problémy, navzdory intelektovému nadání, kvalitním 
zájmům i dobré péči rodiny. Uvědomila si, že vedle konkrétní pomoci jednotlivým dětem 
je zapotřebí systémová změna. 
 
Na základě zkušeností s problematikou nadaných dětí a obeznámeností s kvalitou 
a možnostmi školského systému v ČR vypracovala E. Vondráková v roce 1990 Projekt 
centra pro rozvoj nadání.   
 
Úkolem Centra by bylo poskytovat odborné informace a pomoc rodičům a učitelům při 
výchově a vzdělávání nadaných dětí. Podobně jako jsou Speciálně pedagogická centra 
zaměřená na pomoc dětem/žákům s různými handicapy. 
Projekt Centra obsahoval základní okruhy činnosti: diagnostiku a poradenství; vzdělávání 
učitelů a psychologů; programy rozvíjející potenciál a osobnost dětí; spolupráci s odborníky 
z dalších oblastí (lékaři, dětskými psychiatry aj.); s představiteli různých oblastí zájmu 
nadaných (vědy, techniky, umění a dalších). 
Po prvním setkání se zahraničními kolegy na 2. ECHA konferenci v Budapešti (1990) se 
ukázalo, že projekt odpovídá zahraničním trendům v této oblasti a je blízký programům 
CTY (Centrum pro talentovanou mládež) při Univerzitě Johnse Hopkinse (USA, Baltimore). 
Projekt Centra pro rozvoj nadání byl opakovaně publikován, např. jako součást 
výzkumné zprávy Psychologického ústavu ČSAV, kde autorka v roce 1990 pracovala, dále v 
projektu Mensa Gymnázia (1991), jehož je E. Vondráková spoluautorkou, několika projektů 
péče o nadané žáky, vypracovaných na žádost MŠMT a dalších. Na jeho základě zřídilo 
MŠMT ČR v roce 1995 Talentcentrum, jako součást NIDV, organizace přímo řízené 
MŠMT. 
Z projektu bylo také čerpáno v Bílé knize 2001 MŠMT ČR, v kapitole „Vzdělávání 
nadaných jedinců“, str. 56 – 57 (spoluautorka E. Vondráková). A projekt se též stal 
základem Koncepce péče o nadané žáky, kterou na žádost MŠMT ČR připravila 
E. Vondráková (leden 2002).   
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CO JE A CO DĚLÁ STaN? 
 
Smyslem činnosti STaN je pomoci řešit často nepříznivou a někdy i velmi závažnou 
situaci přemýšlivých, intelektově nadaných dětí, zejména v souvislosti s jejich 
vzděláváním. 
 
Cílem je přispívat odbornými radami, doporučeními a uvádět příklady dobré a špatné 
praxe z ČR i ze zahraničí, k vypracování funkčního systému, který umožní přemýšlivým 
dětem/žákům/studentům rozvíjet jejich potenciál s radostí a sebedůvěrou, v přátelském 
prostředí, respektujícím jejich vzdělávací, emocionální a sociální potřeby.  
 
Projekty a publikační činnost STaN jsou využívány různými institucemi, zabývajícími se 
nejen vzděláváním přemýšlivých dětí. Ucelený a funkční systém péče o nadané, ani 
pracoviště, které by rozsahem a kvalitou své činnosti odpovídalo úrovni zahraničních center 
péče o nadané, ať už CTY nebo jeho evropských následovníků (CBO, OZBF a dalších) však 
zatím v ČR neexistuje. 
Činnost těchto center nahrazuje v ČR do určité míry STaN. Poskytuje rodičům, učitelům, 
psychologům i dalším odborníkům v ČR informace z oblasti péče o nadané. Tak, aby měli 
přehled o aktuální situaci a trendech nejen u nás, ale i ve světě. Na odborných setkáních STaN 
(Pracovní dny, konference, Klub rodičů a učitelů) i v pedagogické a popularizační činnosti 
uvádí příklady dobré praxe i upozornění na to, co se neosvědčilo. Součástí akcí STaN jsou 
přednášky významných zahraničních odborníků, včetně diskuse (osobně nebo prostřednictvím 
skype).  
 
STaN je už od svého vzniku (jako pobočka ECHA) aktivní součástí mezinárodního dění. Je 
členem WCGTC (Světové rady pro nadané a talentované děti – nejvýznamnější mezinárodní 
organizace takto zaměřené), ABB (Arbeitskreis Begabungsforschung und 
Begabungsforderung e.V. = Pracovní skupina pro výzkum a podporu nadání), nedávno 
založené pracovní skupiny HELP (High European Learning Potential). Spolupracuje s ICIE 
(Mezinárodní centrum inovací ve vzdělávání), SMND (Škola pro mimořádně nadané děti 
v Bratislavě) a dalšími i s řadou významných zahraničních odborníků. 
 

 
HLAVNÍ ČINNOST STaN: 
► Zprostředkovávání aktuálních zahraničních informací k problematice nadání 
a jejich předávání odborníkům i rodičům (akce STaN, publikační činnost apod.)  
► Udržování zahraničních kontaktů s odborníky a organizacemi zabývajícími se 
nadanými. Mezinárodní spolupráce (NATO-UNESCO, EUTC, aktuálně HELP) 
► Úzký kontakt s běžnou praxí (Centrum Filip, Klub rodičů, komunikace 
s PPP), porovnávání praxe u nás a v zahraničí (např. identifikace nadání).  
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HODNOTY, VIZE A CÍLE STaN 
 
Krédem činnosti STaN je odbornost a etika, ale také potřebnost, použitelnost, 
srozumitelnost a aktuálnost na mezinárodní úrovni. Ve svých postupech, ať jde o pomoc 
v individuálních případech nebo o přípravu koncepčních materiálů, vycházíme z informací 
o problému, znalosti problematiky a zákonitostí, které se jich týkají. Bereme v potaz 
souvislosti i předpokládaný další vývoj a jeho možné varianty.  
 
Jednotlivé země se liší pružností svého přístupu k řešení problémů a v ochotě ke změnám. 
V tomto směru patří ČR k těm rigidnějším, s dlouhými termíny a složitou byrokracií. 
Realizovat potřebná opatření, zejména pokud jde o nové přístupy, byť odborně podložené, zde 
bývá složité.  
 
Rádi bychom přispěli k viditelnému posunu v přístupu k řešení problémů nadaných – zejména 
přemýšlivých, inteligentních a citlivých dětí i u nás. 
 

 
STaN nyní 
 
Společnost pro talent a nadání, z.s.,  je rozsahem a kvalitou své činnosti srovnatelná s celými 
pracovišti, která se nadanými zabývají. Jako uznávaný partner je zvána k mezinárodní 
spolupráci. Byla požádána o uspořádání 19. WCGTC konference, která se konala se v Praze, 
v roce 2011. Poprvé a dosud jedinkrát za více než 40 let existence WCGTC 
v postkomunistické zemi. Opakovaně je zvána k účasti na mezinárodní spolupráci (NATO-
UNESCO, HELP a jiné). 
 

 Přínos STaN pro péči o nadané v ČR i mezinárodně je, mimo jiné, v podporování komunikace 
a spolupráce všech, kdo se podílejí na výchově a vzdělávání, tedy především rodičů, učitelů, 
psychologů, případně dalších odborníků (například lékařů) i ve vytváření kontaktů se 
zahraničními kolegy a asociacemi rodičů. Seznámení s různými úhly pohledu všech 
zúčastněných umožňuje lepší porozumění problematice a efektivnější řešení problémů. 
 

 STaN má přehled o teorii i praxi u nás i v zahraničí. Dobře zná skutečnou situaci nadaných 
v ČR, má zkušenosti s psychologickým poradenstvím, výukou, výzkumem, tvorbou koncepcí 
a projektů. Může porovnávat problémy, provázející výchovu a vzdělávání nadaných dětí 
a možnosti jejich řešení v ČR s tím, co a jak řeší rodiče takovýchto dětí jinde ve světě. 
 

 V současné době STaN organizuje setkání Klubu rodičů a učitelů, Pracovní dny 
a konference. Protože obeznámenost s problematikou nadání je mezi pedagogy (ale 
i psychology) u nás malá a jazyková vybavenost stále ještě nepostačující, je zapotřebí 
předávat informace tak, aby byly srozumitelné, zajímavé a použitelné pro praxi. STaN proto 
připravuje další odborná setkání, určená zejména učitelům a rodičům. Z kazuistik – příběhů 
nadaných dětí v současném systému vzdělávání, se kterými se na STaN obracejí rodiče 
nadaných vyplývá, že je nutné výrazně zvýšit informovanost škol, ale i dětských lékařů, 
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psychiatrů a dalších institucí, aby mohlo dojít ke zlepšení péče o nadané/přemýšlivé/děti 
s vysokým potenciálem. 

 
 Členové výboru STaN se zabývají psychologickým poradenstvím, výukou, programy pro 

nadané. Zúčastňují se mezinárodních pracovních setkání a informace poskytují rodičům 
a odborníkům v ČR na akcích STaN a v rámci pedagogické a popularizační činnosti. 

 
 
STaN v budoucnu 
 
STaN jako jediná organizace v ČR spojuje všechny stránky: praxi, teorii, mezinárodní 
spolupráci a dlouhodobé zkušenosti z přímé psychologické i pedagogické praxe (poradenství, 
diagnostika, vedení zájmové činnosti, výuka nadaných dětí, vzdělávání učitelů, odborná 
garance programu pro nadané děti v MŠ ).  
Rádi bychom využili svých znalostí, možností a zajímavých zahraničních kontaktů ke 
zkvalitnění péče o nadané/přemýšlivé/citlivé jedince, zejména děti/žáky/studenty  v ČR 
k posunutí na současnou mezinárodní úroveň, tak, aby byla péče o tuto skupinu tak kvalitní, 
jak je to jen možné. V zájmu nadaných jedinců i celé společnosti. 
 
 

 UDRŽOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ 
Udržování kontaktu s aktuálním děním ve světě, porovnávání s teorií a zejména praxí v ČR 
 

 PŘINÁŠENÍ ZAHRANIČNÍCH INFORMACÍ A VYUŽITELNOST PRO ČR 
Spolupráce se zahraničními odborníky, konzultace složitých případů, účast na odborných 
setkáních. Zpracování důležitých a aktuálních informací, literatury. Překlady a úprava pro 
použití v praxi ČR. 
 

 SYSTEMATICKÁ REŠERŠE 
Aktualizace informací, teorií a postupů, na kterých jsou založeny základy vzdělávání a 
výchovy. Vyvracení mýtů, seznamování s osvědčenými a úspěšnými, ale málo známými 
„příklady dobré praxe“. Tvorba odborné knihovny. 
 

 IDENTIFIKACE NADÁNÍ V KONTRASTU SE ZAHRANIČNÍMI NÁSTROJI A VÝUKA 
NADANÝCH 
Vyhledávání, identifikace, diagnostika, poradenství pro děti a rodiče. Je rovněž důležité mít 
přehled o efektivních metodách výuky a podílet se na jejich tvorbě. 

 
 
Mezinárodní konference zaměřená na praxi, Praha 2019 
Protože se řešením problematiky nadaných zabýváme i mezinárodně, rozhodli jsme se 
uspořádat v Praze mezinárodní konferenci, určenou praktikům v péči o nadané, tedy těm, kdo 
s dětmi přímo pracují a/nebo je vychovávají.  
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Chceme v ní představit aktuální důležitá témata a špičkové zahraniční odborníky, kteří se jimi 
zabývají. Konference umožní setkání praktiků z různých zemí, jednacím jazykem tedy bude 
angličtina. V zájmu přístupnosti konference co největšímu počtu učitelů a rodičů z ČR, bude 
nezbytné tlumočení. 
 
Kvalitní konferenci je zapotřebí v zájmu přemýšlivých, citlivých a potenciálně ohrožených 
dětí uspořádat co nejdříve. Iniciátorka jejího uspořádání, předsedkyně STaN, 
PhDr. E. Vondráková, by také ráda seznámila mladší kolegy s osobnostmi, které se významně 
podílí na řešení problematiky ve světě. 
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ČINNOST STaN V ROCE 2018 
 

 AKCE POŘÁDANÉ STaN: 

Společnost pro talent a nadání (STaN) zorganizovala v roce 2018 následující akce: 
1 Pracovní den, 1 STaN konferenci a 4 setkání Klubu rodičů a učitelů. 
 
KONFERENCE A PRACOVNÍ DNY: 
 16. 4. 69. Pracovní den STaN Úspěšná praxe ve vzdělávání nadaných:   

Kdy inkluze funguje. Nezbytné podmínky a ne/překonatelné překážky. Co mohou ovlivnit 
ředitelé, učitelé, psychologové a rodiče. Zahraniční host (prostřednictvím skype): Martina 
Rosenboom: DGhK (40 let Německé asociace rodičů nadaných dětí; HELP).    

 
 15. – 17.11. 8. STaN konference Co zvyšuje úspěšnost péče o nadané v praxi.  

Informace ze světa 2018. Zahraniční hosté: Hava Vidergor, University of Haifa, Israel:                                            
Programs for Gifted and Excellent Students in Israel  Programy pro nadané studenty v 
Izraeli (a příprava učitelů). Přednáška a diskuse (prostřednictvím skype).   
Aktuality v péči o nadané na Slovensku. Jolana Laznibatová (prostřednictvím skype). 

 
KLUBY RODIČŮ A UČITELŮ (KRU): 

 22. 2. 160. KRU „Opravník oblíbených omylů“ ve výchově a vzdělávání nadaných dětí 
Jaké jsou zákonitosti v péči o nadané? Co je důležité a proč? Co z toho vyplývá pro jejich 
výchovu a vzdělávání? 
 

 26. 4. 161. KRU O nadaných, citlivých a přemýšlivých dětechpro rodiče a učitele, kteří 
jim chtějí porozumět. 
Co je třeba udělat proto, aby nadané dítě mohlo být samo sebou a zároveň akceptováno 
spolužáky. Jaká jsou rizika, není-li toto splněno. 
 

 11. 10. 162. KRU To nejlepší vzdělávání pro každé dítě  
Systém, který v maximální možné míře rozvíjí potenciál každého dítěte a zároveň je 
přátelský, dostupný každému a mimořádně úspěšný.Jediná země, kde inkluze opravdu 
funguje a je ku prospěchu všem, je Finsko. Jaké jsou principy fungování finského 
vzdělávacího systému? Můžeme mít takový systém i u nás? Za jakých podmínek a od kdy? 
Jak do té doby řešit problémy dětí citlivých, přemýšlivých, nadaných? 
 

 6.12. 163. KRU Potřeba změny přístupu k přemýšlivým dětem  Problémy a možnosti 
řešení  
Na skutečných příbězích nadaných dětí ukážeme, jak různé přístupy škol působí na rozvoj 
jejich osobnosti i potenciálu, co se osvědčuje, co je třeba změnit a proč. Problematika je 
aktuální i mezinárodně. Bude se jí věnovat STaN konference 2019. 
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 ÚČAST VÝBORU NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH: 
 23. 2. Seminář pro účastníky kurzu Školní psycholog na ZŠ a SŠ na téma „Práce s 

nadanými a talentovanými na ZŠ – jak může přispět školního psycholog“ 
Katedra psychologie, UPOL, Olomouc 
E. Vondráková, přednáška 
 

 8. – 9. 3. Konference Talent management 2018, Ostrava 
E.Vondráková, přednáška 
 

 15. 3. Katedrální seminář KDF MFF UK: Mensa gymnázium, aneb jak vzdělávat nadané 
žáky (nejen) v přírodních vědách 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha (KDF MFF UK) 
M. Konečný, přednáška a E. Vondráková, účastník 
 

 22. – 24 . 3. V4 International Talent Conference Budapest, Budapešť, Maďarsko 
E. Vondráková a M. Konečný, zvaní účastníci 
 

 15 . 5. Konference EDULab − Fenomén nadaných dětí, Praha 
E. Vondráková, přednáška (Vzdělávání a výchova nadaných dětí z pohledu praxe v ČR 
i mezinárodně) a M. Konečný, účastník 
 

 21. 5. Kulatý stůl Nadace RSJ "Přemýšlivé děti III", Nadace RSJ, DOX centrum, Praha 
M. Konečný, V. Olšáková, P. Šlapánková, zvaní účastníci 
 

 8. – 11 . 8. 16th ECHA konference, Dublin, Irsko 
E. Vondráková, poster (How STaN connects those who care for gifted children) 
E. Vondráková, příspěvek (Problems of perceptive and sensitive gifted children and urgent 
need to change their education) 
E. Vondráková a K. Demovičová, příspěvek na symposiu (STaN (Association for Talent 
and Giftedness), ECHA, WCGTC and HELP member: 30 years of counselling GC parents, 
25 years of the GC Parents Club in the Czech Republic) 
 

 20. – 24 . 8. Světová konference The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness 
(APCG2018), “Inspiration, Motivation, and Creativity: Leading the Way to 
Giftedness”, Bangkok, Thajsko 
M. Konečný, příspěvek (SCHOOLING ALTERNATIVES FOR THE GIFTED AND 
TALENED (SECTION: Gifted Education Trend in the 21st Century)) 
 

 1. – 5. 10. Světová konference International Conference on Physics Education 
(ICPE2018): ICPE-SAIP-WITS2018, Johannesburg, JAR 
M. Konečný, příspěvek (METHODS OF EVALUATION IN NATURAL SCIENCE 
EDUCATION VERIFIED BY THE PRACTICE OF LOWER LEVEL AT GRAMMAR 
(SECTION: Assessment and Evaluation of Teaching and Learning in Physics)) 
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 2. – 4 . 10. HELP konference, Hawkwood college, Stroud, Velká Británie 
E. Vondráková, příspěvek 
 

 8 . 10. Konference Forum 2000 – Festival demokracie, Praha 
Vztah společnosti k přemýšlivým a nadaným dětem a vztah těchto dětí ke společnosti a 
demokracii.  
Tým STaN: E. Vondráková, P. Šlapánková, K. Demovičová, M. Kůtková panelová diskuze 
 

 17. 10. a 24. 10 Seminář KDF MFF UK: Seminář o práci s nadanými pro studenty 
učitelství 
Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha (KDF MFF UK) 
E. Vondráková, přednáška 
 

 30 . 10. 5. národní konferenci o genderu a vědě, Sociologický ústav, AV ČR, Praha 
E. Vondráková, aktivní účast s příspěvkem do diskuze „Nadané dívky“ 
 

 19. 11. FORUM média konference: Společné vzdělávání pod lupou (Inkluzivní novela, 
kompetence asistentů, dozvuky GDPR), Praha 
E. Vondráková, přednáška (Nadaní žáci v naší škole) 

 

 OSTATNÍ: 
 18. 1.  a  20. 11. Účast E.Vondrákové, členky poroty, na tiskové konferenci soutěže 

Zlatý oříšek a výběru finalistů. Tato soutěž pro šikovné a motivované děti, existuje v ČR 
už 20 let.  Do soutěže se hlásí děti, které mají zajímavé a kvalitní zájmy a v jejich realizaci 
dosahují mimořádných výsledků. Jejich příběhy jsou inspirací pro další děti, kterým 
ukazují, že existuje mnoho zajímavých témat, a že stojí zato pro něco se dobrovolně 
namáhat. Medailonky těchto dětí, které uvádí ČT, pak popularizují téma nadaných dětí a 
ukazují, že má smysl takové děti podporovat.  
- E. Vondráková byla na tomto setkání oceněna a dostala Zlatý oříšek za dlouhodobou 

spolupráci. 
 18. 1. Setkání EDUin na PedF UK Praha: .Jak by měli být učitelé zapojeni do formulování 

vzdělávací politiky? E. Vondráková 
 26. 1. Scio škola – exkurze a diskuze o novém programu vzdělávání 
 6. 2. MŠMT ombudsman – jednání k problematice nadaných 
 15. 2. Zasedání Resortní pracovní skupiny pro podporu nadání (RPSN), E. Vondráková a 

M. Konečný 
 1. 3. Asociace soukromých poradenských pracovníků (ASPP), E. Vondráková 
 26. 10. Pracovní schůzka s kolegy ze Slovinska, organizátory MiB konference, Maruškou 

Željeznov a Borutem Seničar v Praze, E. Vonráková 
 8. 11. Zasedání Resortní pracovní skupiny pro podporu nadání (RPSN), E. Vondráková a 

M. Konečný 
 6.12. Asociace soukromých poradenských pracovníků (ASPP), E. Vondráková 
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 10. 12. Jednání s paní Lenkou Němcovou – školství MHMP, E. Vondráková 

 

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 
 
E.Vondráková: Nadané děti a inkluze – realita a iluze 
Integrace a inkluze ve školní praxi, březen 2018 
 
E.Vondráková: Nadané děti v mezinárodních podobnostech (a rozdílech) 
Integrace a inkluze ve školní praxi, květen 2018 
 
E.Vondráková: Rozhovor o Společnosti pro talent a nadání 
Učitelské noviny, květen 2018 
 
E.Vondráková: Národní informace korespondenta o nadaných 
Newsletter WCGTC, Vol. 37, N. 1, červenec 2018 
 
E.Vondráková: Nadané děti v mateřské škole – radost, nebo problém? 
Poradce ředitelky mateřské školy, říjen 2018 
 
E.Vondráková: Národní informace korespondenta o nadaných 
Newsletter WCGTC, Vol. 37, N. 2, prosinec 2018 
 
 

 ČLENSTVÍ: 
- STaN je členem ECHA, WCGTC a HELP. 
- Předsedkyně E.Vondráková je Národní korespondent ECHA pro ČR a Slovensko 

a Delegát WCGTC za ČR. 
- STaN spolupracuje s Nadací RSJ a  E.Vondráková, M. Konečný a V. Olšáková jsou 

členy Poradního sboru (Advisory board). 
- E. Vondráková je řadu let také členkou poroty soutěže Zlatý oříšek.  
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SPOLUPRÁCE A REFERENCE STaN 
 
Níže uvádíme zpětné vazby účastníků akcí STaN a rodičů obracejících se s dotazy a žádostmi 
o radu a pomoc. 
Jména a údaje, které by mohly autory identifikovat, byly v rámci zachování ochrany osobních 
údajů změněny nebo uvedeny obecně (SŠ na Praze 4 apod.). Uvádíme bez jazykové 
korektury. 
 
Dobrý den, 
chtěli bychom s manželem poděkovat za to, že Společnost pro talent a nadání vůbec existuje a že 
pomáhá rodinám jako jsme my. Bez informací a podpory, kterou jsme získali na Klubech rodičů a 
Pracovních dnech STaN, by náš syn své dětství a mládí prožíval mnohem hůř a spolu s ním i celá 
rodina. Dnes je z něj úspěšný mladý muž, ale ve 4-10 letech to vypadalo spíše na upadnutí do letargie 
a depresí. Jsme vděčni za všechny informace a podporu od STaN, které nás provázely 17 lety výchovy 
našeho syna, že jsme to všichni „ve zdraví“ přežili a zachránili tak potenciál, který v synovi byl, ale 
byl ohrožen underachievementem, nudou, depresí, strachem ze sociálních interakcí atd. 

Rodiče studenta, Praha 

 
Vážená paní doktorko, 

chtěla bych touto cestou poděkovat Společnosti pro talent a nadání a speciálně Vám za pomoc při 
řešení problému s vnukem a jeho nástupem do školy. Na setkání Klubu rodičů a učitelů jsme se 
dověděli užitečné informace, které nám pomohly pochopit, že dětí, které jsou nadané i problematické 
zároveň, je více. Bylo příjemné zjistit, že přítomní rozumí našim starostem a mají podobné zkušenosti. 
A že tedy vnuk je sice trochu zvláštní, ale přesto normální. Díky Vaší intervenci a doporučení jsme se 
dostali do péče kvalitní speciální pedagožky, která si ho dokázala získat. Chlapec dělá pokroky, ze 
kterých máme všichni radost a do školy snad nastoupí bez problémů. 

Ještě jednou moc děkuji a jsem s pozdravem 

Babička nadaného dítěte, Střední Čechy 

 
Společnost pro talent a nadání nám pomohla "přežít" školní věk naši dcery Sáry, která dostala do 
vínku velké hudební nadání. Ještě jednou děkujeme! 

Rodiče nadané žákyně, Jižní Čechy 

 
Vážená paní doktorko, 
jsem naprosto nadšen úrovní všech tří dnů 8. konference STaN. Měl jsem to štěstí být ve skupině 
účastníků konference, kteří měli možnost nahlédnout do výuky nadaných žáků na ZŠ Curie a další den 
do hodin Objevitelských sobot Centra pro talentovanou mládež. 
Jsem učitelem, ale ne v Praze – bohužel. i já mám ve třídě děti, které si, podle mého názoru zaslouží 
ještě větší pozornost než ostatní. Vy jistě víte, jak to myslím.  
… (kráceno)… 
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Pokud budete mít zájem, nabízím Vám svou pomoc a budu šťasten za Vaše rady, recepty i kontakty na 
stejně nadšené lidi jako jsem já. 

Přeji Vám mnoho krásných a spokojených dnů. 
Účastník 8. Konference STaN 

 
Vážená paní doktorko, 
účastnila jsem se několika Pracovních dnů STaN a byla jsem naprosto nadšena nejen z jejich obsahu, 
ale i přátelské atmosféry, která tam panovala.            
Obdivuji Vaše dlouholeté zapálení pro boj za lepší postavení nadaných dětí v našem školství a jejich 
vzdělávání. 
Velice Vám za to děkuji a přeji Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší záslužné činnosti. 

Účastnice 69. Pracovního dne STaN 
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HOSPODAŘENÍ STaN 
 

Hospodaření spolku za rok 2018 

Členské příspěvky 2 800,00 Kč 

Příjmy z grantů 12 000,00 Kč 

Givt.cz 1 078,00 Kč 

Příjmy z pořádaných aktivit 18 400,00 Kč 

Členství v mezinárodních organizacích -9 029,60 Kč 

Režie -12 537,00 Kč 

CELKOVÝ PŘEHLED za rok 2018:   

PŘÍJMY 34 278,00 Kč 

VÝDAJE -21 566,60 Kč 
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PODĚKOVÁNÍ A ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 
Úspěch každého projektu je na bedrech lidí, kteří na něm pracují, a proto v první řadě patří 
velký dík lidem, kteří jsou ve výboru STaN a podílí se na chodu spolku a organizaci akcí 
STaN. Jmenovitě předsedkyni PhDr. Evě Vondrákové a členům Mgr. Kateřině Demovičové, 
Mgr. et Mgr. Martinu Konečnému, Mgr. Markétě Kůtkové, PhDr. Věře Olšákové,  
Mgr. Petře Šlapánkové. 
 
Taktéž děkujeme všem našim podporovatelům za přízeň a pomoc. 
Děkujeme m.č. Praha 13 za morální i finanční podporu a za možnost pořádat Pracovní dny 
a konference STaN v Obřadní síni radnice. 

Děkujeme za vstřícnost a pomoc Odboru informatiky m.č. Praha 13 při přípravě a realizaci 
vystoupení zahraničních hostů prostřednictvím skype na Pracovních dnech a konferencích 
STaN. 

Děkujeme za spolupráci ZŠ Mohylová při organizaci setkání Klubu rodičů a učitelů. 

Děkujeme Mensa gymnáziu, ZŠ Curieoých a Centru pro talentovanou mládež (CTM) 
za spolupráci při přípravě a realizaci programu Pracovních dnů a konferencí STaN. 

Děkujeme redakci časopisu Vesmír za dlouhodobou přízeň a ukázková čísla časopisu Vesmír, 
které dostávají účastníci akcí STaN. 
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PŘÍLOHY 
 

PŘÍLOHA A: Výpis ze spolkového rejstříku 
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PŘÍLOHA B: Zvolení zástupci výboru spolku 
 
Příloha B uvádí přehled zvolených zástupců výboru spolku. 
 
PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU STaN: PhDr. Eva VONDRÁKOVÁ 

  

ČLENOVÉ VÝBORU SPOLKU STaN: Mgr. Kateřina DEMOVIČOVÁ 

 Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ 

 Mgr. Markéta KŮTKOVÁ 

 PhDr. Věra OLŠÁKOVÁ 

 Mgr. Petra ŠLAPÁNKOVÁ 

 


