
NUMERÁČCI 2021 

Aktivita NUMERÁČCI, která je zaměřená na vyhledávání nadaných  

a mimořádně nadaných dětí v intelektové oblasti ještě před nástupem 

do základního vzdělávání, má v naší mateřské škole již tříletou tradici.  

Každým ročníkem se obohacujeme o zkušenosti a snažíme se je 

předávat dál. Nejen v rámci spolupráce s mateřskými školami, které se 

do aktivity zapojují, ale také v rámci informovanosti rodičů dětí. 

Letošní ročník byl podobný, a přece jiný než ty předchozí. Epidemiologická omezení 

související s šířením onemocnění COVID-19 nám nedovolila osobní setkání. Využili jsme 

možností moderních technologií a svolali alespoň úvodní webinář pro pedagogy zapojených 

škol (6.1.2021). Jeho cílem bylo seznámit pedagogy s postupy při této aktivitě, aby ve finále 

byla dětem jejich nominace ku prospěchu, nikoli je poškodila případným ovlivňováním 

výsledků nevhodnou pomocí dospělého apod.  

V letošním roce se účastnilo 14 mateřských škol s celkovým počtem přihlášených dětí 466. 

Epidemie se však odrazila i v následné účasti v rámci jednotlivých kol – viz tabulka.  

Počet 

přihlášených 

Účast           

1. kolo 

Postup       

  2. kolo 

Účast          

2. kolo 

Postup     

    3. kolo 

Účast      

3. kolo 

466 342 225 213 63 58 

Jsme velmi rádi, že i přes překážky, které před nás organizátory, 

pedagogy i děti, byly položeny, jsme vzájemně dokázali aktivitou projít 

a zakončit ji předáním dárkových tašek s upomínkovými předměty 

jednotlivým zapojeným školám (foto vlevo). Všechny děti, které 

postoupily do třetího kola, obdržely autorskou 

publikaci Numeráčci aneb jak objevit nadání 

(J.Severinová, S. Korcová, M.Lesniak – foto 

vpravo), díky které můžeme rodičům přiblížit 

nejen některé úkoly, ale i například znaky 

nadání nebo emoce a práci s nimi.  

Aktivitu Numeráčci se snažíme propagovat nejen v rámci obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz a Statutárního města Ostravy, ale i 

v rámci různých dalších setkání. V září 2021 proběhne v naší 



mateřské škole schůzka Krajské skupiny pro podporu nadání (NPI ČR), kde bude dán prostor 

pro představení našich zkušeností a pozvání do dalšího – již čtvrtého ročníku Numeráčků. 

V listopadu 2021 pak zakončíme tento ročník společným setkáním všech zapojených 

mateřských škol v naší škole – v učebně Talentík.  

 

 

 

Tuto aktivitu stejně jako podporu intelektového nadání v naší mateřské škole realizujeme již od 

roku 2017 za finanční účasti statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu 

vzdělávání a talentmanagementu.  

 

Vypracovala: Mgr. Stanislava Korcová, 27. 8. 2021. 

 

 

 


