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Hodnocení projektu Talentík 2018  

financovaném prostřednictvím Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu 

v oblasti zejména technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy 

pro 2018 a I. čtvrtletí 2019.   

              

I. Hodnocení cílů projektu 

Projektový záměr, tedy konkrétně nastavené cíle projektu Talentík 2018 se nám postupně dařilo 

naplňovat zejména proto, že byly reálně nastaveny. 

Na základě depistáže provedené na začátku školního roku 2017/2018 byla vybrána skupina 11 

dětí ve věku 4 až 7 let. S touto skupinou jsme pracovali během školního roku až do června 2018. 

Další kolo vyhledávání talentovaných dětí proběhlo na začátku školního roku 2018/2019 

formou testování školním psychologem zaměřeným na vyhledávání a práci s nadanými a 

mimořádně nadanými dětmi. Vybrány byly další děti, které spolu s dětmi pokračujícími tvoří 

osmičlennou skupinu ve věku 5 až 6 let. Z toho jedno bylo do naší mateřské školy přijato již 

s doporučením PPP vřadit dítě do třídy, ve které se věnují nadaným dětem. S nadanými dětmi 

pracujeme intenzivně a pravidelně nejen v Klubu Talentík, ale i v rámci každodenní vzdělávací 

nabídky ve třídách.  

 

II. Hodnocení konkrétních aktivit projektu 

 

1. Učebna Talentík – učebna je stále doplňována nejen o nové didaktické pomůcky 

určené k rozvoji nadání dětí v přírodovědné oblasti, ale též o odbornou literaturu, 

která nejen napomáhá k plánování aktivit pro tyto děti, ale též k dalšímu vzdělávání 

pedagogů v tématice vyhledávání nadaných dětí a práce s nimi. Provádíme zde 

chemické a fyzikální pokusy, zkoumáme elementární zákonitosti vesmíru, biologie 

a matematiky. Děti získávají nové vědomosti, zkušenosti a dovednosti nejen v 

praktických činnostech, ale též při práci s encyklopediemi, modely a počítači. 

2. Návštěva odborné učebny chemie na ZŠ Gen. Píky – zde jsme s talentovanými 

dětmi docházeli zhruba 2x měsíčně. Ve spolupráci s paní Ing. Petrou Hladíkovou 

děti prováděly nejrůznější chemické a přírodovědné pokusy. Konkrétně například 

tvořili lávové lampy, nafukovali balónky pomocí chemické reakce, prováděli 

experimenty s barvami, šiškami, pozorovali nejrůznější vzorky pod mikroskopy, 

zkoumali účinky tepla na kyseliny, zjišťovali a porovnávali zásaditost a kyselost 

některých běžně dostupných tekutin, pozorovali účinky chemických reakcí při 

spalování apod. 

3. Badatelské koutky ve třídách – talentované děti měly možnost rozvíjet své zájmy 

během každodenních spontánních činností, provádět nejrůznější pokusy, podělit se 
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o zážitky i se svými rodiči. Činnosti byly přínosné pro nadané děti i v tom, že si 

nosily předměty svého zájmu z domova, prezentovaly je ostatním dětem a 

učitelkám. Utvrdili jsme děti i rodiče v tom, že podporujeme jejich zájmy. 

4. Přírodní učebna na školní zahradě – pro práci s nadanými dětmi je velkým 

zdrojem inspirace a podnětů k rozvoji přírodní prostředí. Z toho důvodu byla zřízena 

přírodní učebna na školní zahradě, která v dalším období bude nadále rozšiřována. 

Využívali jsme přírodní učebnu k interaktivním hrám, pískovou laboratoř 

k provádění experimentů a pochopení některých fyzikálních zákonitostí při práci 

s materiály. 

5. Sdílení – v mateřské škole organizujeme tzv. sdílení. Zveme pedagogy do naší 

mateřské školy, aby si prohlédli vybavení učebny, sdílíme vlastní zkušenosti, které 

jsme práci s nadanými dětmi načerpali. 

6. Spolupráce s rodiči: 

V oblasti rozvíjení nadaných dětí považujeme za stěžejní těsnou spolupráci s rodiči, 

kterou realizujeme následujícími způsoby: 

a. Sobota s Talentíkem – sobotní setkání dětí, rodičů a odborníků v naší 

mateřské škole v dubnu 2018. Rodiče měli možnost si vyslechnout odborné 

přednášky, poznat osobní zkušenosti s nadáním talentovaného chlapce, žáka 

ZŠ, prohlédnout si učebnu Talentík v naší mateřské škole, seznámit se 

s náplní Klubu Talentík a vyzkoušet si s dětmi nejrůznější úkoly z oblasti 

fyziky, matematiky, astronomie a biologie. 

b. Školní psycholog – k vyhledávání nadaných a nadměrně nadaných dětí jsme 

využili služeb školního psychologa, který nám vybral děti do Klubu Talentík 

pro školní rok 2018/2019 a následně poskytnul rodičům konzultace založené 

na vypracovaných IQ testech a testech tvořivosti. 

c. Přednášky pro rodiče – rodičům jsme zprostředkovali možnost 

vyslechnout si odborníky v oblasti vyhledávání a rozvíjení nadání 

v předškolním věku. 

d. Konzultace – rodiče mají možnost kdykoliv si domluvit s učitelkami nebo 

ředitelkou školy individuální konzultace týkající se rozvoje jejich dětí. Škola 

poskytuje poradenskou činnost v rámci svých kompetencí, spolupracuje 

s pedagogicko-psychologickou poradnou.  

e. Informovanost rodičů - o nadaných dětech, jak je rozpoznat, jak k nim 

přistupovat a o činnosti našeho Klubu Talentík jsme vytvořili stručnou 

informační brožurku, kterou jsme nabízeli rodičům na Dnech otevřených 

dveří v naší mateřské škole v dubnu 2018 a při zápisu nových dětí v květnu 

2018. 

7. Další vzdělávání - účastníme se seminářů zaměřených na vyhledávání, identifikaci 

a práci s nadanými dětmi, na rozvíjení dětí v oblastech přírodovědných (např. 

NIDV, KVIC Ostrava, semináře v mateřské škole apod.). 

8. Spolupráce s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech 

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity – viz: 

https://prf.osu.cz/cvvpt/22350/cvvpt-podporuje-systematickou-praci-s-talenty/ 
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9. Prezentace školy a SMO: 

a. Webové stránky školy – na webových stránkách školy v sekci Projekty 

školy je věnován prostor pro projekt Talentík, je prezentována učebna 

Talentík a veškeré aktivity projektu. 

b. Webové stránky zřizovatele – na těchto stránkách informuje o dění v MŠ 

týkající se této oblasti. Např. https://moap.ostrava.cz/cs/o-moapu/aktualne/deti-z-

klubu-talentik-v-ms-varenska-poznavaji-nova-mista, https://moap.ostrava.cz/cs/o-

moapu/aktualne/v-ms-varenska-vznikl-klub-talentik. 

c. Informační materiály pro rodiče – informační brožury v rámci akce 

Sobota s Talentíkem, ve složkách umístěných v šatnách dětí (fotografie, 

popisy aktivity projektu). 

d. Elektronický časopis TALENTOVNÍK – mateřská škola prezentovala 

aktivity projektu Talentík v jednom z čísel tohoto elektronického časopisu. 

e. Speciál Řízení školy pro MŠ – prosinec 2018, článek o projektu Talentík, 

o realizovaných stážích v MŠ (viz příloha). 

f. Semináře a stáže v MŠ – ředitelka školy organizuje v MŠ semináře pro 

pedagogy předškolního vzdělávání v rámci spolupráce se vzdělávacími 

středisky KVIC Nový Jičín a NIDV Ostrava, při nichž prezentuje nejen 

projekt Talentík, ale veškeré aktivity školy s uvedením zdrojů financování. 

V září a listopadu 2018 se v MŠ konaly stáže zaměřené přímo na podporu 

práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi organizované NIDV 

Ostrava. Stáže absolvovaly učitelky i vedoucí pracovníci pražských 

mateřských škol.  

g. Aktivní účast ředitelky školy – ředitelka školy se stala členkou Krajské 

komise pro rozvoj nadání pro MSK. V červnu 2018 se jednání skupiny 

konalo v MŠ. Ředitelka prezentovala projekt Talentík včetně finanční 

podpory SMO. V červnu se účastnila také setkání pracovní skupiny pro 

koordinátory nadání v Praze a v listopadu dvoudenního setkání celostátní 

skupiny pro rozvoj nadání, taktéž v Praze.  

 

III. Závěr 

Stále jsme na začátku cesty práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi, přesto jsou naše 

kroky promyšlené a důsledné. Umožňují dětem rozvíjet jejich nadání, pomáhají rodičům lépe 

svým dětem porozumět a podporovat je v jejich výjimečnosti. Jsme otevřeni problematice 

identifikace a práce s nadanými dětmi, nastaveni na další vzdělávání v této oblasti a jsme 

ochotni se o své zkušenosti podílet s ostatními. 

 

 

V Ostravě 20. 12. 2018, Mgr. Stanislava Korcová, Bc. Jana Richterová 
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Fotodokumentace projektu 

Fotografie z akce Sobota s Talentíkem – duben 2018 
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Prezentace projektu na webových stránkách zřizovatele 
 – Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prezentace projektu na webových stránkách Ostravské univerzity  
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