
CCEENNTTRRUUMM    NNAADDÁÁNNÍÍ 
a MENSA České republiky  

Další informace na: www.centrumnadani.cz a www.zskv.cz   

 

vás srdečně zvou na 

DDIIAAGGNNOOSSTTIICCKKÝÝ  DDEENN    
SS  PPEEDDAAGGOOGGIICCKKOO--PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCKKOOUU  DDIIAAGGNNOOSSTTIIKKOOUU  

RROOZZUUMMOOVVÝÝCCHH  SSCCHHOOPPNNOOSSTTÍÍ  DDĚĚTTÍÍ  OODD  22,,55  DDOO  1177  LLEETT  
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE CHODOV, 

KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 57, PRAHA 4 
v sobotu 21. ledna 2012 od 8 do 17 hodin 

 
Základní škola Chodov realizuje skupinovou integraci 
mimořádně nadaných žáků na 1. stupni školy již  
od r. 2007. Učitelé jsou proškoleni a kvalifikovaní 
v práci s mimořádně kognitivně nadanými žáky, 
realizují obohacující styl vzdělávání. Na základě 
výsledků testů z psychologické diagnostiky může být 
dítě po potvrzení školní zralosti a dalších náležitostí 
pedagogicko-psychologickou poradnou zařazeno do 

speciálního programu školy pro nadané žáky. Přijďte zjistit aktuální schopnosti svých 
předškoláků včas, ještě před dobou zápisů na základní školy!!! 
 
V rámci programu diagnostického dne získáte možnost: 

- zjistit aktuální úroveň schopností a studijních předpokladů vašich dětí; 
testování zajišťují poradenští pracovníci, kteří mají zkušenosti 
s diagnostikou nadaných dětí 

o výsledek testování předškoláků je směrodatný i pro vstup dítěte do 
studijní skupiny pro nadané žáky; pro starší žáky (od 8 do 15 let) je 
výsledek vhodný k posouzení studijních schopností a směru výběru 
další vzdělávací dráhy 

- udělat si představu o vhodných odpoledních aktivitách pro své potomky, 
které jsou nabízeny ZŠ Chodov, Centrem nadání a Mensou 

- být informováni o vhodných výchovných strategiích a vzdělávací péči o 
své děti z pohledu zkušených psychologů a pedagogů  

CENY SLUŽEB: 
- individuální psychologická diagnostika dětí 2,5 – 14 let včetně poradenství: 990 Kč 
- individuální psychologická diagnostika dětí 2,5 – 14 let pouze s písemným výsledkem: 790 Kč 
- pedagogický test rozumových předpokladů 8 – 16 let: 490,-Kč 
- vstupní testování Mensy ČR: 290 Kč  
- test praktické inteligence: SUPERTEST pro osoby od 13 let – 300,-Kč 
 

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TUTO AKCI NA HLAVNÍ STRÁNCE: WWW.CENTRUMNADANI.CZ (VIZ 

DIAGNOSTICKÉ DNY - PŘIHLÁŠKY). Bez předběžného přihlášení je možné přijít, ale nebudete mít 

jistotu, že na Vás při individuálních testech přijde řada. Vstupní testování do Mensy je od 5 let (tedy i 
pro dospělé). Děti mladší 15 let potřebují k testování svolení zákonného zástupce, u předškolních 
dětí očekáváme doprovod rodičů. Vzhledem k faktu, že je testování organizováno během celého 
dne, prosíme, abyste do poznámek při přihlašování uvedli, o jaký přibližný čas testu máte zájem. 


