Síť podpory nadání v Plzeňském kraji
Na základě schválení Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané, vzniká ucelený systém podpory rozvoje nadání a péče o nadané (od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání). Tento systém povede k propojení formálního a neformálního vzdělávání, ke vzájemnému sdílení informací, zkušeností, k profesnímu rozvoji učitelů v podpoře nadání a síťování všech aktérů.
Systém podpory nadání se opírá o fungující Krajskou síť podpory nadání (KSPN), která je koordinována Krajskou koordinační skupinou (KKS). Krajskou síť podpory nadání by měli tvořit školy všech druhů a typů (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), školská zařízení a organizace, které se věnují nebo hodlají věnovat práci s nadanými.
Činnost krajské sítě i koordinační skupiny moderuje krajské pracoviště Národního instituttu pro další vzdělávání (NIDV).
Plzeňský kraj společně s Králohradeckým krajem měl tu možnost zahájit realizaci KSPN jako pilotní kraj. V Plzeňském kraji se již uskutečnilo několik setkání Krajské koordinační skupiny a nyní probíhá efektivní sdílení informací a aktivit pro nadané mezi spolupracujícími členy KKS (zástupci NIDV, KÚ PK, PPP, ČSI, ZČU, SVČ a jednotlivými školami).
Jednou z aktivit, která probíhá v Plzeňském kraji (ve spolupráci s katedrou psychologie PF ZČU), je průzkumné šetření „Práce s nadanými dětmi, žáky na školách v PK“. Jeho cílem je zjistit a popsat aktuální situaci práce s nadanými žáky na školách, zjistit a popsat kvalitu práce učitelů s nadanými žáky na ZŠ, SŠ a zmapovat potřeby škol a učitelů v oblasti nadání.
Výsledky předvýzkumu, jehož se zúčastnilo 48 výchovných poradců, ukazují, že převážná většina učitelů se necítí být dostatečně připravena pro práci s nadaným žákem v oblasti identifikace nadání a necítí se být ani dostatečně připravena na tvorbu a realizaci Individuálních vzdělávacích plánů v práci s nadaným žákem.
V otevřených otázkách v dotazníku učitelé dávali návrhy ke zkvalitnění práce s nadanými žáky. Nejčastěji se objevovaly tyto doporučení: Rozpoznat nadání od počátku a cíleně ho rozvíjet, všímat si zájmů dítěte a stavět na nich. Mít dostatečnou oporu v legislativě a metodice, vytváření osnov, učebních plánů pro nadané. Pracovat s výstupy ŠVP a formulovat jejich nadstavbu pro nadané žáky. Přítomnost proškoleného asistenta ve třídě.
NIDV Plzeň také nabízí vzdělávací programy, které jsou cíleně zaměřené na podporu nadání. V nejbližší době se například jedná o tyto vzdělávací akce:: „Polytechnická výchova v MŠ“ (pro učitelky MŠ), „ Rozvíjíme matematickou gramotnost na 1. stupni ZŠ“ a „Rozvíjíme matematickou gramotnost na 2. Stupni ZŠ“ (pro učitele ZŠ).
V Plzeňském kraji NIDV navázalo úzkou a intenzivní spolupráci s PPP Plzeň, Českou školní inspekcí Plzeň a Krajským úřadem Plzeňského kraje. 

