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Zápis z akce pro děti a rodiče – Sobota s Talentíkem 

Konané dne 28. 4. 2018 

 

Přítomni: ředitelka školy Mgr. Stanislava Korcová, asistentka ředitelky školy Jitka Severinová, 

zástupkyně ředitelky školy Bc. Jana Richterová, učitelky: Mgr. Tereza Gembalová, Jarmila 

Cháňová, zaměstnanci školní kuchyně: Lenka Šalamonová, Zuzana Kristiánová, Kamila 

Hornáčková. 

Hosté: PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Alena Pokorná, Mgr. Markéta Fišerová, Bc. Monika 

Kozelská, Teodor Kozelský, Antonín Surma. 

Děti a rodiče jednotlivých tříd dle zájmu. 

Program: 

1. Přivítání, poučení o bezpečnosti v průběhu konání akce, seznámení s programem akce, 

představení práce s talentovanými dětmi v mateřské škole. 

2. Interaktivní přednáška „Identifikace nadaného dítěte v předškolním věku“ lektorek 

Mgr. Aleny Pokorné a Mgr. Markéty Fišerové. 

3. Odborné slovo na téma „Šachová hra v předškolním věku“ Antonína Surmy, zástupce 

Beskydské šachové školy. 

4. Odborná přednáška PaedDr. Jiřího Rozehnala na téma „Mnohočetné inteligence dle 

Garndera“, „Možnosti rozvíjení nadání dítěte v předškolním věku“.  

5. Diskuse s Bc. Monikou Kozelskou o projevech a výchově diagnostikovaného nadměrně 

nadaného dítěte. 

6. Prezentace vlastních projektů Teodora Kozelského (12 let, diagnostikované nadměrně 

nadané dítě). 

7. Prezentace Klubu Talentík pod vedením Bc. Jany Richterové.  

8. Úkoly na školní zahradě prezentující práci v Klubu Talentík (matematika, fyzika, 

biologie, astronomie). 

9. Velké šachové překvapení (překvapení a dáreček na závěr celé akce). 

 

Hodnocení akce: 

Akce probíhala výjimečně v sobotu a to z důvodu pracovního vytížení rodičů. Akce se účastnilo 

9 rodin (děti z MŠ, rodiče a sourozenci), což považuji za úspěšné. Účastnily se převážně děti 

navštěvující Klub Talentík, který v MŠ od listopadu 2017 pracuje s nadanými a nadměrně 

nadanými dětmi.  
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Děti a rodiče měli oddělený program. Rodiče se účastnili přednášek s odborníky týkajících se 

identifikace nadaných dětí a jejich rozvíjení v předškolním věku. Děti měly volný program 

v herně, avšak v případě zájmu využívaly připravených aktivit (např. šachová hra).  

Součástí programu byla prezentace aktivit Klubu Talentík a plnění zábavných úkolů na školní 

zahradě. Závěr patřil velkému šachovému překvapení v podobě šachových maskotů.  

Velmi oceňuji práci zapojených zaměstnanců, kteří jsou ochotni spolupodílet se na 

nadstandartních aktivitách školy a aktivní přístup rodičů, kteří se akce zúčastnili a obohatili ji 

o výtečné občerstvení. 

 

Dne 30. 4. 2018, zapsala Mgr. Stanislava Korcová 

Fotodokumentace akce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní přednáška na téma 

„Identifikace nadaného dítěte 

v předškolním věku“ Mgr. Aleny 

Pokorné a Mgr. Markéty Fišerové. Obě 

lektorky jsou zároveň maminkami 

nadměrně nadaných dětí, takže svou 

přednášku obohatily o své osobní 

zkušenosti, což rodiče ocenili.  

Akce proběhla díky finanční podpoře 

statutárního města Ostravy.  
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Přednáška PaedDr. Jiřího Rozehnala se konala 

v učebně Talentík, kterou někteří rodiče zatím 

neznali.  Byla nesmírně zajímavá! 

Pan Rozehnal velice odborně a přitom zábavně 

rodiče seznámil s typy inteligencí dle Gardnera 

a dalšími informacemi týkajícími se nadání       

a jeho rozvíjení v předškolním věku.  

Paní učitelka Jana Richterová připravila 

pro děti zajímavé úkoly. Rodiče aktivně 

spolupracovali, zároveň se seznámili 

s náplní Klubu Talentík.  
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Na závěr se všichni dočkali velkého šachového 

překvapení. Maskoti Beskydské šachové školy potěšili 

děti nejen svou přítomností, ale i drobnými dárky, 

které pro děti pomohly připravit paní kuchařky. 

Rodiče dostali brožurku se základními informacemi     

o nadání v předškolním věku a prezentací Klubu 

Talentík  vypracovanou J. Richterovou. 
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