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Podpora vzdělávání a rozvoj
MiND



85 < IQ < 115
IQ < 85

IQ < 70

MiND

IQ > 130

IQ > 115

2 - 3% dětí10 - 12% dětí10 - 12% dětí 2 - 3% dětí

• rozdíl v letech (fyzický - mentální - sociálně-emoční věk)
• stále se ptá: „Jak? Proč?“ (je zvídavý, rád experimentuje)
• velice kreativní (tvořivý)
• s vysokou mírou energie, zapálený do oblasti svého zájmu
• hypersensitivní (přecitlivělý)
• hyperexcitabilní (nepředvídatelná výbušnost)

• má divergentní myšlení
• mívá nekonformní jednání
• s vysokými morálními standardy
• perfekcionista s vysokými nároky na sebe

Qiido, nadační fond podporuje vzdělávání dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním. 
Rozvíjí jejich rozumový potenciál (IQ) i sociálně-emoční inteligenci (EQ) tím, že pomáhá školám nastavit 
a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele 
i ředitele škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům 
vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.

V ČR je cca 210 000 dětí ve věku
5-18 let s IQ vyšším než 115.
Více než 42 000 z nich
má celkové IQ vyšší než 130.

KDO JE MiND?
MIMOŘÁDNĚ iNTELEKTOVĚ NADANÉ DÍTĚ

KDO JE Qiido?
PATRON INTELEKTOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ

TYPICKÉ CHARAKTERISTIKY MiND:

OSOBNOSTNÍ PROFILY MiND dle POTŘEB - POCITŮ - CHOVÁNÍ

DĚTI,
KTERÉ MYSLÍ

JINAK

ÚSPĚŠNÍ AUTONOMNÍ
SKRÝVAČI SVÝCH 

SCHOPNOSTÍ
KREATIVNÍ 
REBELOVÉ

DEFENZIVNÍ 
ODPADLÍCI

S DVOJÍ 
VÝJIMEČNOSTÍ



ŠKOLA

Přímo do 
vyučování

Kreativita 
a empatie

Systematič-
nost a 

kontinuita

Identifikace 
a rozvoj
IQ + EQ

Komplexní 
pojetí

Qiido se zaměřuje na PEDAGOGY a RODIČE, protože ti mají významný vliv na kvalitu života MiND – na 
jeho spokojenost a úspěch. Společným kontaktním místem je ŠKOLA, a proto 5 základních principů 
Qiida souvisí právě s ní.

Qiido PORADNA
Diagnosticko-poradenský 

systém – zajištění 
odborných psychologických 
a speciálně pedagogických 

služeb, metodická 
i konzultační pomoc 
na celém území ČR

www.qiido.cz/poradna

Qiido AKADEMIE
Prvotní „kuchařka“ 
pro ředitele i učitele 

ke vzdělávání a rozvoji 
MiND, nastavení 

systematického přístupu 
pro krátkodobou 

koncepci
www.qiido.cz/akademie

Qiido NA MÍRU
Nastavení a systematická 

implementace 
dlouhodobé koncepce 
ve vzdělávání a rozvoji 
MiND s ohledem na 
individuální specifika 
(možnosti, potřeby) 

celé ZŠ

Qiido SETKÁNÍ ŠKOL
Každoroční přátelské 

a inspirativní setkávání 
škol vzdělávajících MiND
www.qiido.cz/setkaniskol

DOPLŇUJÍCÍ
Individuální přednášky 
a workshopy v oblasti 
vzdělávání a rozvoje 

IQ + EQ MiND

Qiido KONFERENCE
Seznámení s problematikou 
MiND a šíření osvěty mezi 

odbornou i laickou veřejnost
www.qiido.cz/konference

Qiido KLUB
Vytváření rodičovské a MiND 
komunity. Poskytování kurzů 

v oblasti rozvoje EQ a IQ.
Přednášky a workshopy.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY Qiida

PROGRAMY Qiida
ŠKOLY

RODIČE



Základní škola
Č E R N 0 Š I C E

Qiido, nadační fond | Humenecká 836/11 | 182 00 Praha 8 | IČ: 03571904
info@qiido.cz | +420 607 093 305 | www.qiido.cz

Pomoc s včasnou, individuálně pojatou identifikací dětí
• nominace, screening a diagnostika intelektového nadání

Metodická podpora, konzultace
• mentoring zkušených odborníků ve vzdělávání a rozvoji MiND

Vzdělávání pedagogů
• rozšiřující vzdělávání učitelů v oblastech pedagogické identifikace
• metody a formy výuky MiND vč. konkrétních ukázek a nápadů do vyučování
• osobnostní rozvoj učitelů se zaměřením na EQ a komunikaci s MiND

Propojování a sdílení
• forma: konference, setkávání, síťování, stáže
• výměna zkušeností a vzájemná inspirace
• sdílení klíčových kontaktů a informací ve vzdělávání MiND

Finanční a/nebo materiální podpora
• zajištění obohacujících didaktických pomůcek (pracovní listy, projekty, hry, odborné publikace,…)
• organizace regionálního fundraisingu k zajištění zdrojů na pokrytí zvýšených nároků na výuku

Legislativní opora
• legislativní oporu v interpretaci zákonů, vyhlášek a nařízení
•  intervenci a podporu ve vyjednávání se zřizovatelem příslušné školy a příslušným krajem

v otázkách vzdělávání MiND

Propagace
• propagaci v elektronických i tištěných materiálech Qiida
• podporu v rámci regionálního fundraisingu

Motivace

ČINNOSTI Qiida VE SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOLÁCH
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