
Co je a není diagnostický den? 
 

Diagnostický den je aktivita, kterou Centrum nadání pořádá 
pravidelně již od doby svého vzniku. Akce probíhají ve spolupráci 
s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, Mensou ČR 
(na jejich stránkách je vždy o každém dni informace s aktivním 
odkazem na přihlášku) a s danou školou, která zajišťuje akci ve 
svých prostorách. Akce má sloužit jako podpůrná aktivita pro 
školu, která se připravuje na širší integraci nadaných žáků ve své 
škole (sestavení speciální třídy nebo studijní skupiny s nadanými 
dětmi); není tedy možné zaručit po jednom diagnostickém dni 
sestavení samostatné třídy pro nadané žáky. Těžiště diagnostiky 
mimořádného nadání zůstává na výběru spádového poradenského 
zařízení nebo regionálního pověřeného pracovniště; diagnostický den pomáhá poradně 
s procesem výběru nadaných dětí. 
 
Průběh akce: 
Ještě před samotným diagnostickým dnem probíhá řada přípravných prací, které závisí 
jak na organizátorovi – Centru nadání, tak na škole, kde diagnostika probíhá. 
 
Co nabízí Centrum nadání škole, ve které se akce odehrává: 

- příprava letáčku o akci pro školu k distribuci v okolí, 
zveřejnění aktivity na webu Centra nadání a Mensy ČR 

- zajištění elektronického přihlašování zájemců o 
diagnostiku, komunikaci s přihlášenými, vedení databáze 
přihlášek 

- sestavení časového harmonogramu akce  
- sezvání příslušného počtu testujících psychologů, popř. 

dalších odborníků, kteří se na akci podílejí 
- koordinace návazné spolupráce na vyšetření nadaných dětí 

v některé pedagogicko-psychologické poradně v rámci 
daného regionu 

- doplnění diagnostického programu o nabídku herních aktivit pro děti 
- komunikaci s rodiči na akci o tématech souvisejících s péčí o nadané děti v okolí 

místa konání diagnostického dne 
- administrativní a logistické zajištění akce (registrace příchozích,osvědčení o 

diagnostice dítěte pro rodiče, koordinace testování) 
 
Co Centrum nadání očekává od spolupořádající školy: 
Především spolupráci na akci a na přípravných krocích před 
zahájením diagnostického dne. To s sebou přináší: 
- informování vlastního pedagogického sboru o 

připravované akci 
- distribuci letáčků v okolí školy (mateřské školky, 

mateřská centra, ordinace pediatrů, veřejné plochy, kde se 
o akci mohou rodiče dovědět) 

- uveřejnění akce na webu školy, v tisku nebo jiných 
médiích 



- zpřístupnění školy pro diagnostický den (poskytnutí dostatečného množství tříd 
pro individuální testování dětí 

- zajištění drobného občerstvení pro testující (káva, čaj, voda) 
- personální zajištění akce (vyžadujeme, aby byl na akci přítomen někdo 

z pedagogického sboru, který bude rodiče informovat o chystané péči o nadané 
žáky na dané škole) 

 
Akci realizujeme pro školy zdarma, veškeré náklady akce jsou realizovány z registračních 
poplatků za testování dětí. Akce není primárně výdělečnou aktivitou, z příjmů akce lze 
uhradit pouze základní výdaje spojené s její realizací. Očekáváme proto aktivní přístup ze 
strany školy k přípravě a průběhu celého diagnostického dne. 


