
  
 

Základní škola a Mateřská škola Přídolí 

 

Vás zve na konferenci 

 

„Dejme šanci nadaným dětem“ 
aneb Jak objevovat a rozvíjet potenciál dětí  

konference je určena 

 pedagogickým pracovníkům MŠ 

 pedagogickým pracovníkům I. stupně ZŠ 

 rodičovské veřejnosti a dalším zájemcům 

Datum konání:  pátek 24. 3. 2023  

od 8:00 do 16:30 hodin  

(můžete se zúčastnit celé konference nebo jen její části) 

Přihlásit se můžete na webových stránkách: www.zspridoli.cz  

nebo zde.  

Dopolední program:  

7:45 – 8:15  registrace účastníků 

8:15 – 8:30  Mgr. Jana Jarošová - zahájení konference 

8:30 – 9:00 Mgr.  Michaela Robová: Podpora v oblasti vzdělávání dětí, Národní 

pedagogický institut České Budějovice 

9:00 – 10:00 Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.: Jak rozvíjet logické myšlení, paměť 

a intelekt u předškolních dětí; zkušenosti z DC Mláďátka; seznámení 

s metodou NTC learning 

10:15 – 11:45 Mgr. Monika Stehlíková, MBA: Nadané dítě v předškolním věku 

11:45 – 12:30 Přestávka 

Odpolední program 

12:30 – 13:00 Mgr. Monika Stehlíková, MBA: Metoda mindfulness 

http://www.zspridoli.cz/
https://forms.gle/b5kELRtpXngRaFhFA


13:00 – 13:45 Mgr. Michaela Radimská: Spolupráce základní školy s pedagogicko-

psychologickou poradnou, děti dvojí výjimečnosti 

 zároveň proběhne: 

 workshop pro předškolní pedagogy: 

Mgr. Dominika Průchová, Ph.D.: Metoda NTC learning 

 beseda s rodičovskou veřejností 

Mgr. Monika Stehlíková: Nadané dítě a rodina 

14:15 – 15:45 Mgr. Monika Stehlíková, MBA: Nadané děti v mladším školním věku 

16:00 – 16:30 Čas pro konzultace a otázky 

16:30 Ukončení konference 

 

Medailonky přednášejících 

 Mgr. Monika Stehlíková, MBA 

Je konzultantkou a specialistkou na nadané dospělé i nadané děti a lektorkou 

mindfulness pro děti i dospělé. Pracuje jako terapeut nadaných (psychoterapie Přijetí 

a odhodlání ACT). Je školitelkou a přednášející v tématu nadaných dětí a žáků.  

V roce 2016 jí vyšla kniha: Život s vysokou inteligencí – průvodce pro nadané dospělé 

a nadané děti. V roce 2018 jí vyšla kniha: Nadané dítě – Jak mu pomoci ke štěstí a 

úspěchu 

 Mgr. Dominika Průchová, Ph.D 

Je zakladatelkou a ředitelkou společnosti DC Mláďátka, zabývá se vzděláváním se 

zaměřením zejména na rozvoj logického myšlení a intelektu dětí. Je garantem 

výchovně-vzdělávacího programu školky a jeslí, lektorkou výuky dětí metodou 

MENSA NTC, členkou Koordinační skupiny Sítě pro podporu nadání dětí (JčK). 

 Mgr. Michaela Radimská 

Pracuje jako psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Krumlově. 

Věnuje se identifikaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí 

nadaných. Poskytuje konzultace školám i rodičům.  

 Mgr. Michaela Robová 

Působí v NPI jako koordinátorka podpory nadání Jihočeské sítě podpory nadání. 

Koordinuje vzdělávací aktivity a služby v oblasti nadání v Jihočeském kraji.  


