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PROGRAM
8. 3. 2018 – První konferenční den
 8.00 Registrace 
 9.00 Zahájení 

Primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA,  
náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek a další

   9.15 Podpora uměleckých talentů
  Vlastimil Harapes, choreograf, herec a režisér, 

Dr. Nao Higano, profesorka komorního zpěvu
   9.30 Nadané děti, škola a budoucnost
  Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel Světa vzdělání, místopředseda Mensa ČR
 10.00  Úspěch – neúspěch; inteligence podmínka nutná, nikoli postačující 
  MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, neuropatolog, spisovatel a publicista
 11.00 Talentované děti v prostředí společného vzdělávání
  Mgr. Václav Klaus ml., poslanec Parlamentu ČR a předseda výboru pro vědu,  

vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
 11.30 Škola pro každého – škola na každý den
  PaedDr. Viera Grohová, ředitelka ZŠ Letná, Poprad
 12.00 Oběd, tisková konference
 13.00 Zástupci partnerských měst a zahraniční účastníci 
 14.00 Prezentace projektů podpořených městem Ostrava 

v rámci programu Talent management 2018
  Příklady dobré praxe, 1. část
 15.00 Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech 

a talent managementu
  Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Krajská metodička péče o nadané,  

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
 15.30 Matematické projekty

PaedDr. Jiří Rozehnal, Krajský metodik péče o nadané, Ostravská univerzita
 16.00 Zakončení pracovní části prvního konferenčního dne
 18.00 Společenský večer s překvapením
 21.00 Závěr

9. 3. 2018 – Druhý konferenční den
 9.00 Nadaný žák z pohledu speciální pedagogiky 
  PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.,  

Katedra speciální pedagogiky - Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
    9.30 Podpora talentu a nadání statutárním městem Ostrava
  Ing. Marta Szücsová, MBA
   9.45 Prezentace projektů podpořených městem Ostrava v rámci programu 

Talent management 2018
  Příklady dobré praxe, 2. část
 11.15 Stipendia statutárního města Ostrava
  Bc. Miroslava Slovenčíková, stipendisté
 11.30 School friendly
  Mgr. Radka Šušková, vedoucí Sekce vzdělávání při Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje
 11.45  Odborníci na školství ze statutárních měst ČR
 12.00 Oběd, předání dárků, rozloučení
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Změna programu vyhrazena.
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PROGRAMME 

8th March 2018 – First day of the Conference 
8:00 am Registration
9:00 am Opening  
 Ing. Tomáš Macura, MBA, Lord Mayor of Ostrava;  

Ing. Vladimír Cigánek, Vice Mayor of Ostrava and others 
9:15 am Work with the talented in artistic fields 
 Vlastimil Harapes, choreographer, actor and director, 

 Dr. Nao Higano, professor of chamber singers  
9:30 am Talented children, school and future 
 Ing. Tomáš Blumenstein, director of the World of Education,  

vice-chairman of Mensa ČR
10:00 am  Success - failure; intelligence condition necessary, still not satisfactory  
 MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA; neuropathologist, writer and publicist
11.00 am  Talented children in the environment of common education 
 Mgr. Václav Klaus Jr., member of the Parliament of the Czech Republic, 

chairman of the Committee of Science, Education, Culture,  
Youth and Physical Training 

11.30 am  School for Everyone - School for every day 
 PaedDr. Viera Grohová, director of ZŠ Letná School, Poprad 
12.00 am  Lunch, Press Conference 
1.00 pm  Representatives of partnering towns and foreign participants 
2:00 pm  Presentation of projects supported by the City of Ostrava within the 

programme Talent management 2018 
 Examples of good practice, Part I.
3:00 pm  Centre for research in education in fields of science and talent management 
 Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., regional methodologist for the care 

of talents, Faculty of Science, Ostrava University 
3:30 pm  Projects in Math 
 PaedDr. Jiří Rozehnal, regional methodologist for the care of talents, 

University of Ostrava
4:00 pm  Conclusion of the work part of the conference day
6:00 pm  Social evening with surprise 
9:00 pm  Conclusion 

9th March 2018 – Second day of the Conference
9.00 am  Talented pupil from the perspective of a special pedagogue 
 PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., Department of special pedagogy - Faculty 

of Education, University of Ostrava 
9.30 am  Support for the talented and gifted by the statutory city of Ostrava
 Ing. Marta Szücsová, MBA 
9.45 am  Presentation of projects supported by the City of Ostrava within 

the programme Talent management 2018
Examples of good practice, part II. 

11.15 am  Scholarships by the statutory City of Ostrava
Bc. Miroslava Slovenčíková, scholars  

11.30 am  School friendly 
 Mgr. Radka Šušková, head of the educational department in The Union 

for Development of the Moravian-Silesian Region 
11.45 am  Experts in education from statutory Cities of the Czech republic 
12.00 am  Lunch, gifts, farewell  
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The programme is subject to change.
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Poznámky/Notes:
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Zahájení
Ing. Tomáš Macura, MBA, 
primátor města Ostravy; 
Ing. Vladimír Cigánek, 
náměstek primátora 
a další

Opening  
Ing. Tomáš Macura, MBA, 
Lord Mayor of Ostrava; 
Ing. Vladimír Cigánek,  
Vice Mayor of Ostrava 
and others  



Poznámky/Notes:
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Podpora uměleckých talentů
Vlastimil Harapes, choreograf, 
herec a režisér; 
Dr. Nao Higano, profesorka 
komorního zpěvu

Work with the talented 
in artistic fields   
Vlastimil Harapes, 
choreographer, actor 
and director; 
Dr. Nao Higano, professor 
of chamber singers



Poznámky/Notes:
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Nadané děti, škola a budoucnost
Ing. Tomáš Blumenstein,  
ředitel Světa vzdělání,  
místopředseda Mensa ČR

Talented children, school and future    
Ing. Tomáš Blumenstein,  
director of the World of Education,  
vice-chairman of Mensa ČR



Poznámky/Notes:
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Úspěch – neúspěch; inteligence 
podmínka nutná, nikoli postačující 
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, 
neuropatolog, spisovatel a publicista

Success - failure; intelligence condition 
necessary, still not satisfactory      
MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, 
neuropathologist, writer and publicist



Poznámky/Notes:
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Talentované děti v prostředí 
společného vzdělávání
Mgr. Václav Klaus ml.,  
poslanec Parlamentu ČR a předseda 
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 
mládež a tělovýchovu

Talented children in the environment 
of common education       
Mgr. Václav Klaus Jr., member of the 
Parliament of the Czech Republic, 
chairman of the Committee of Science, 
Education, Culture, Youth and Physical 
Training 



Poznámky/Notes:
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Škola pro každého – škola  
na každý den
PaedDr. Viera Grohová,  
ředitelka ZŠ Letná, Poprad

School for Everyone - School  
for every day    
PaedDr. Viera Grohová, director 
of Elementary School Letná, Poprad 



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Partnerské město Košice
Nadaná a vzdělaná mládež – 
strategické bohatství národa
Mgr. Mária Marcinová, učitelka 2. stupně, 
slovenský jazyk a literatura, Základní 
škola Krosnianská 4, Košice

Partnering town Košice 
Talented and educated youth – 
strategic richness of our nation
Mgr. Mária Marcinová, 2nd grade 
teacher, Slovak language and literature, 
Elementary School Krosnianská 4, 
Košice 

Anotace:
Investice do mládeže je investicí do budoucnosti krajiny. Strategickým bohatstvím národa je především nadaná 
a vzdělaná mládež. Ta bude vytvářet zdroje pro lepší a kvalitnější život. Je to část generace, která nebude jen 
reprodukovat, ale tvořit. Je to úžasný potenciál pro krajinu, ale pokud tyto děti mají své nadání využít, potřebují 
optimální podmínky pro svůj rozvoj již od základní školy. 

Annotation:
Investment in young generation is the investment in the future of our country. Strategic richness of our nation 
is talented and educated youth in the first place. This generation will be creating resources for better lives. It is 
this part of generation that will not just copy, it will be creative. It is a great potential for our country. However, 
if these children are to make use of their talents, they need suitable conditions for their development since 
early school years. 

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Partnerské město Katowice
Nadané a talentované vzdělávání 
Výzvy a očekávání
Dr. Marcin Gierczyk
Katedra pedagogiky a psychologie 
Slezská univerzita, Katowice, Polsko

Partnering town Katowice
Gifted and Talented education 
Challenges and expectations
Dr. Marcin Gierczyk
Department of Pedagogy and 
Psychology, University of Silesia, 
Katowice, Poland

Anotace:
Je odborným asistentem na Slezské univerzitě, katedře pedagogiky a psychologie. Jeho zaměřením a zájmem 
je vzdělávání pro talentované a nadané, sociální pedagogika a výchova charakteru.

Annotation:
Is a research assistant at the University of Silesian, Department of Pedagogy and Psychology. His specialised 
interests are gifted and talented education, social pedagogy and character education.

Poznámky/Notes:
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Partnerské město Miskolc
Talent management 
v maďarském Miskolci
Mr. Gergely Virág,  
Mr. Róbert Fazekas

Partnering town Miskolc
Talent management  
in Miskolc, Hungary
Mr. Gergely Virág,  
Mr. Róbert Fazekas

Anotace:
Gergely Virág je odborníkem na vzdělávání dospělých. Působí jako generální ředitel Střediska pro vzdělávání 
dospělých v Miskolci, které organizuje odborné školení pro firmy v severním Maďarsku.

Róbert Fazekas je učitelem střední školy, zástupce ředitele střední školy Földes Ferenc v Miskolci. Vyučuje 
metodiku výuky geografie na Institutu pro učitele na univerzitě v Miskolci. Dále je praktickým učitelem na 
univerzitě v Debrecíně a Eszterházyho Károlyho univerzitě v Egeru.
Působí jako kurátor programu Arany János Talent Management. Vyučuje historii a sociální studia a je 
předmětovým poradcem pro dějiny a etiku digitální střední školy.

Annotation:
Gergely Virág is an expert in adult training. He is the General Manager of Adult Training Centre of Miskolc 
organizing professional trainings for companies in North Hungary.

Róbert Fazekas is a secondary school teacher, the Deputy Head of Földes Ferenc Secondary School in Miskolc. 
He teaches methodology of teaching Geography in the Teacher Training Institute of the University of Miskolc, 
and is a practice senior teacher at the University of Debrecen and Eszterházy Károly University of Eger.
He is a curator of Arany János Talent Management Program teaching History and Social Studies, and a subject 
advisor on History and Ethics to Digital Secondary School. 

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
AHOL TALENT 2018/2019
Ing. Radmila Sosnová, ředitelka 
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
AHOL TALENT 2018/2019
Ing. Radmila Sosnová, director, 
AHOL - Střední odborná škola, s. r. o.

Anotace:
Projekt podporuje technické vzdělávání talentovaných žáků pro rozvíjení digitální gramotnosti a informatického 
myšlení, to se opakovaně AHOL – Střední odborné škole daří, díky podpoře statutárního města Ostrava.

Annotation:
Project support technical education for talented students to enlarge digital competences and IT mindset. This 
has repeatedly proven to be successful thanks to the support AHOL - Střední odborná škola gets from the City 
of Ostrava. 

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Vzdělaná Ostrava!!!
Ing. Jakub Švrček, Ph.D., ředitel 
Světa techniky, Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s.

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Education Ostrava!!!
Ing. Jakub Švrček, Ph.D., director of Science 
and Technology Centre, Dolní oblast 
VÍTKOVICE, z. s.

Anotace:
Projekt Vzdělaná Ostrava je již po 3 roky realizován ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci ostravských 
škol díky němu mají možnost zažít výuku jinak. Vzdělávací programy doplňují tradiční školní hodiny o práci 
v laboratoři nebo v dílnách a využívají k ní jedinečné exponáty v rozsáhlých expozicích. Lektoři vedou děti 
k manuální zručnosti a šikovnosti malých řemeslníků nebo individuálně pracují s nadanými řešiteli olympiád 
a pomáhají jim v rozvoji jejich zájmu a talentu pro chemii, biologii či matematiku.

Annotation:
Project Education Ostrava has been running for 3 years in Dolní Vítkovice. Pupils from Ostrava schools get 
the opportunity to experience education in a different way. Educational programmes serve as an addition to 
traditional school hours when working in a lab or workshops, using unique exhibits in large exhibition spaces. 
Tutors teach children various manual labour or skills of craftsmen or they work individually with talented 
participants of the olympic competitions as they help them to develop their interest and talent in the fields 
of chemistry, biology or math. 

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Robottransfér
Mgr. Kateřina Hořejší, Dům dětí 
a mládeže, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Robottransfér
Mgr. Kateřina Hořejší, Children 
and Youth House, Ostrava-Poruba, 
contributory organization

Anotace:
Projekt zaměřený na vyhledávání a práci s talentovanými dětmi se zájmem o robotiku a polytechniku probíhá 
od roku 2016. Významně rozvíjí u dětí zájem o robotiku a 3D tisk. Na pracovních workshopech vyhledáváme 
talentované děti se zájmem o robotiku, ty se pak na odborných soustředěních připravují na robotickou soutěž, 
kterou v prosinci absolvují v Olomouci.

Annotation:
Project focuses on finding and working with talented children who are interested in robotics and polytechnics. 
It has started in 2016. It dramatically increases pupils’ interest in robotics and 3D printing. During workshops 
we find children who are interested in robotics. Those children are then preparing for competitions in robotics 
and in December they participate in this competition held in Olomouc. 

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Podpora talentovaných žáků 
Gymnázia Ostrava-Zábřeh
Mgr. Lenka Plachtová, vyučující fyziky 
a matematiky, Gymnázium, Ostrava-
Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková 
organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Support of talented pupils at the school 
Gymnázium Ostrava-Zábřeh
Mgr. Lenka Plachtová, teacher of 
physics and math, Grammar School,  
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, 
contributory organization

Anotace:
Podpora je určena vybrané skupině 19 talentovaných žáků s výbornými výsledky ve studiu a v soutěžích, kteří 
se účastní dalších aktivit v oblasti přírodních a technických věd. Posilujeme aktivity směřující k rozvoji talentu 
těchto žáků. Umožňujeme talentovaným žákům navázat na předchozí projekty, pokračovat v systematické práci, 
která rozvíjí jejich zájem a rozšiřuje poznatky. Vyhledáváme další nadané studenty a podporujeme jejich rozvoj.

Annotation:
Support was offered to 19 talented pupils with excellent results in their studies and competitions who 
participate in other activities in the field of natural and technical sciences. We strengthen activies which lead 
to the development of these students. We follow up on previous projects, continue in systematic work which 
develops their interest and enriches their knowledge. We look for other gifted students and support their 
development

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Science Talent Ostrava
Ivana Češková, PROXIMA, z. s.

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Science Talent Ostrava
Ivana Češková, PROXIMA, z. s.

Anotace:
Již dva roky realizovaný projekt podpory talentovaných jednotlivců z ostravských škol. Cílem je vyhledávat 
akce, kterých se chtějí účastnit za účelem svého odborného rozvoje nebo uplatnění a ověření svých dosažených 
znalostí. Projekt umožňuje zájemcům z řad studentů připravovat se na olympiády a další soutěže z matematiky, 
fyziky, chemie a účastnit se jich doma i v zahraničí. Dále nabízí účast na letních školách, přípravných seminářích 
a konferencích.

Annotation:
A project supporting talented individuals from Ostrava schools for two years already. Its goal is to search 
for events they want to be part of so that they can grow their professional skills, practice them and verify 
their current knowledge they have already achieved. This project enables students to prepare for olympic 
competitons and other competitions from math, physics, chemistry and participate in their home country or 
abroad. It also offers participation in summer programmes, preparatory seminars and conferences.

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Talentcentrum – rozvíjíme talentované 
žáky SŠ a ZŠ společně
Mgr. Jana Vlčková a Mgr. Jiří Šolc, 
Střední průmyslová škola chemická 
akademika Heyrovského, Ostrava, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Talentcentre – developing talented 
students from elementary schools 
and high schools together
Mgr. Jana Vlčková a Mgr. Jiří Šolc, 
High School of Industry and Chemistry 
of academician Heyrovský, Ostrava, 
contributory organization

Anotace:
Záměrem našeho projektu podpory talentů je vyhledat a podpořit nadané žáky v oblasti chemie, biologie, 
fyziky a geografie. Zajistit klub nadaných žáků na naší škole vytvořením místa pro setkávání nadaných 
žáků. Důležitou součástí projektu jsou aktivity zaměřené na seznamování se, vytvoření atmosféry vzájemné 
spolupráce žáků z různých stupňů škol. Cílem je kompaktní skupina spolupracujících nadaných jedinců.  

Annotation:
The intention of our project for talented students is to find and support talents in the fields of chemistry, 
biology, physics and geography. To secure a club for talented students in our school where such students 
can meet together. Important part of the project are activities which focus on meeting, creating collaborative 
atmosphere among students of various age. The goal is to form a compact group of gifted individuals.

Poznámky/Notes:
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Škola je nám (stále) malá
Mgr. Jan Netolička, ředitel, Wichterlovo 
gymnázium, Ostrava-Poruba, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
The school is (still) too small for us 
Mgr. Jan Netolička, director, Wichterlovo 
gymnázium, Ostrava-Poruba, 
contributory organization

Anotace:
Již dva roky realizovaný projekt podpory talentovaných jednotlivců z ostravských škol. Cílem je vyhledávat 
akce, kterých se chtějí účastnit za účelem svého odborného rozvoje nebo uplatnění a ověření svých dosažených 
znalostí. Projekt umožňuje zájemcům z řad studentů připravovat se na olympiády a další soutěže z matematiky, 
fyziky, chemie a účastnit se jich doma i v zahraničí. Dále nabízí účast na letních školách, přípravných seminářích 
a konferencích.

Annotation:
The work with talented pupils must be systematic. There are thousands of accredited study programmes 
in the Czech Republic. A talented pupil has a chance to be a step ahead of others. One time activities are not 
of much help. Systematic leadership of others who are a step ahead or better said a step ahead of the school.  
It is important to lead not only pupils but also their teachers. Working with all of them so that they feel the 
school is too small for them knowing where to go and who to go with. 

Poznámky/Notes:



Poznámky/Notes:
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Centrum pro výzkum vzdělávání 
v přírodovědných oborech  
a talent managementu
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., 
Krajská metodička péče o nadané, 
Přírodovědecká fakulta Ostravské 
univerzity

Centre for research in education 
in fields of science and talent 
management  
doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.,  
regional methodologist for the care  
of talents, Faculty of Science, 
Ostrava University 



Poznámky/Notes:
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Matematické projekty
PaedDr. Jiří Rozehnal,  
Krajský metodik péče o nadané, 
Ostravská univerzita

Projects in Math  
PaedDr. Jiří Rozehnal, regional 
methodologist for the care of talents, 
University of Ostrava 
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Poznámky/Notes:

TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Nadaný žák z pohledu speciální 
pedagogiky 
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.,  
Katedra speciální pedagogiky, 
Pedagogická fakulta Ostravské 
univerzity

Talented pupil from the perspective 
of a special pedagogue  
PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D., 
Department of special pedagogy,  
Faculty of Education, University 
of Ostrava



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Podpora talentu a nadání  
statutárním městem Ostrava
Ing. Marta Szücsová, MBA, 
vedoucí oddělení školství, 
Magistrát města Ostravy

Support for the talented and gifted 
by the statutory city of Ostrava
Ing. Marta Szücsová, MBA, Head 
of the Department of Education, 
Municipality of the City of Ostrava 

Anotace:
Město Ostrava podporuje výuku cizích jazyků, aktivity ve školství a vynikající vysokoškolské studenty. 
Nejmladším dotačním programem je podpora rozvoje vzdělávání v oblasti technických a přírodních věd 
a podpora nadání. 

Annotation:
The City of Ostrava supports teaching foreign languages, educational activities and excellent college 
students. The youngest grant program is for supporting the development of education in the field of 
technical and natural sciences and the support to talent.

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Talent jako diamant 2
Radmila Kuboňová, zástupce ředitelky, 
Gymnázium, základní škola a mateřská 
škola Hello, s. r. o.

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Talent as a diamond 2
Radmila Kuboňová, deputy director, 
Gymnázium, základní škola a mateřská 
škola Hello, s. r. o.

Anotace:
„I malí umí velké věci“
Jak vytvořit podnětné prostředí pro rozvoj nadání v mateřské škole.
Prezentace je zaměřena na systematickou práci v každodenní činnosti mateřské školy - široká nabídka aktivit 
pro všechny děti, které podporují jejich rozvoj, tvořivost a mimořádné schopnosti, na jejichž podkladu mohou 
paní učitelky identifikovat nadané jedince. 

Annotation:
„Also little ones can do great things“
How to prepare inspirational environment for the development of talents in a kindergarden. 
Presentation focuses on systematic work in everyday activities of a kindergarden - broad offer of activities 
for all children, which supports their development, creativity and exceptional abilities based on which their 
teachers can identify talented individuals

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
„TETA III. – TEchnické TAlenty 
pro budoucnost města Ostravy“ 
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, 
Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
„TETA III. – TEchnical TAlents 
for the future of Ostrava“
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, 
Kindergarten Ostrava, Hornická 43A, 
contributory organization

Anotace:
Práce s ručním nářadím v dílně, tkaní, konstruování podle předlohy i fantazie, stavba mostů trámových, 
klenbových či visutých, odlévání sádry, mýdla i čokolády, šachy, poznávání přírodních zákonů, experimenty se 
světlem, zvukem, magnetismem nebo elektřinou a mnoho dalšího představují dílky puzzle, které se v projektu 
TETA III. propojují v barevný obraz technicky laděné mateřské školy, plné dětí nadšených objevovat okolní svět 
jak svýma rukama, tak i svojí myslí. 

Annotation:
Working with hand tools, weaving, constructions based on templates as well as phantasy, building beam 
bridges, vault bridges or suspension bridges, working with plaster, soap or chocolate, chess, understanding 
natural laws, experiments with light, sound, magnetism or electricity and many other things are presented 
through pieces of puzzle which are put together in the TETA III. project and make a colorful picture of 
technically minded kindergarden full of excited children who are eager to explore their world with their hands 
and minds.

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Talentík 2018 
Mgr. Stanislava Korcová, Mateřská škola 
Ostrava, Varenská 2a, příspěvková 
organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Talentík 2018
Mgr. Stanislava Korcová, 
Kindergarten Ostrava, Varenská 2a, 
contributory organization

Anotace:
Projekt se zaměřuje na práci s nadprůměrně a vysoce nadprůměrně nadanými dětmi. Díky finančnímu příspěvku 
statutárního města Ostravy byla v mateřské škole zřízena profesionální učebna s různorodými didaktickými 
pomůckami, které děti seznamují se základy přírodních věd jako je matematika, fyzika, chemie, biologie a další. 
V rámci pravidelného setkávání děti navštěvují také zajímavé přednášky a exkurze odborníků i mimo známé 
prostředí školy. Projekt je svými aktivitami současně zacílen na spolupráci s rodinami těchto dětí a vzdělávání 
pedagogů.

Annotation:
Project focuses on working with talented and super-talented children. Thanks to the support of the statutory 
City of Ostrava a special professional classroom was prepared with various didactic tools which help the 
children understand sciences such as math, physics, chemistry, biology and other fields. As part of regular 
meetings children visit interesting seminars meeting experts also outside their school environment. The project 
aims on working with parents and educating teachers as well.

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Svět na kolech 
Mgr. Adéla Mikesková, Mateřská škola, 
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530–1531, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
World on Wheels 
Mgr. Adéla Mikesková, Kindergarten, 
Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530–1531, 
contributory organization

Anotace:
Projekt si klade za cíl podporovat aktivity a výuku technicky nadaných dětí předškolního věku s propojením 
s odborníky. Zaměřuje se i na plošné vzdělávání pedagogů, rozvíjení vědomostního potenciálu koordinátora 
nadání, diagnostiku dětí s projevy nadání a jejich zapojení do programu v technických laboratořích VŠB-TUO, 
práci dětí ve studiu od tvorby výkresu, modelování modelů z hlíny, až po tisk na 3D tiskárně.

Annotation:
The goal of the project is to support activities and learning of technically gifted pre-school children connecting 
them with professional experts. It focuses on general education of teachers, developing knowledge of talent 
coordinators, diagnosing talented children and their inclusion into programmes in technical labs at VŠB-TUO 
university, student work of children learning creation of drawings, modeling from clay as well as 3D printing.

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
SmartCamp OA Ostrava 
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., Obchodní 
akademie a Vyšší odborná škola sociální, 
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
SmartCamp OA Ostrava
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D., Business 
Academy and the Higher School 
of Social, Ostrava-Mariánské Hory, 
contributory organization

Anotace:
Cílem projektu je vyhledání talentu mezi žáky prvního a druhého ročníku a rozvoj talentu již dříve 
diagnostikovaných nadaných žáků a jejich dovedností prostřednictvím aktivit, které posílí jejich motivaci 
k dalšímu sebe-rozvoji, naučí je základům a principům vědecké a badatelsky orientované práce, zásadám 
správné prezentace a publikování vědecké práce. Specifickým cílem je položit základy, na kterých budou moci 
budovat svou odbornou kariéru či v dalším studiu na vysoké škole.  Projekt chce vytvořit podmínky k tomu, 
aby tito talentování žáci mohli dále rozvinout svůj talent ve vybrané oblasti vědecké-badatelské činnosti. 
Chceme k tomu využít tzv. vědecký SmartCamp.

Annotation:
The goal of this project is to look for talents among 1st grade and 2nd grade pupils who were diagnosed as 
gifted students before. Developing their skills which strenghten their motivation to further self-education. 
They learn basics and principals of scientific work, presenting and publishing their results. One of the specific 
goals is to lay down foundations they can build on in their future professional career during their university 
studies. This project wishes to create conditions so that the talented ones can further develop their talents in 
a particular field of scientific expertise. SmarCamp should serve this purpose. 

Poznámky/Notes:



TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Podpora pro nadané a talentované 
děti, žáky, studenty a pedagogické 
pracovníky v technických 
a přírodovědných oblastech
Mgr. Jana Secová, ředitelka,  
Středisko volného času Korunka,  
Ostrava-Mariánské Hory,  
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Support for gifted and talented 
children, pupils, students and teacher 
in technical and scientific areas
Mgr. Jana Secová, director, Centre of 
Free Time Korunka, Ostrava-Mariánské 
Hory, contributory organization

Anotace:
Rozvoj a propagace šachové hry v mateřských a základních školách, podpora Šachové akademie – zájmového 
útvaru, který působí v SVČ Korunka se zaměřením na individuální trénink, výjezdy na šachové turnaje v rámci 
kraje a republiky, příměstský šachový tábor, pobytový šachový tábor, šachové turnaje pro děti z Ostravy a další.
Podpora přírodovědných zájmových útvarů a aktivit ve Středisku volného času Korunka –zejména ve 
Středisku přírodovědců. Pořádání seminářů na přírodovědné téma, pobytový přírodovědný tábor, příměstský 
přírodovědný tábor, příprava na biologické a chemické soutěže, akce se zaměřením na přírodovědnou oblast, 
propagace přírodovědných oborů.

Annotation:
Development and promotion of chess in kindergardens and elementary schools, support of Chess Academy 
- a club activity in SVČ Korunka focusing on individual training, participating in competitions in the region as 
well as the whole country, chess city camps, chess camps for children from Ostrava and others. 
Support of activities and clubs for natural science in Středisko volného času Korunka, namely in The Centre 
of Natural Scientists. Preparing seminars on natural science topics, natural science camps and city camps, 
preparing for competitions in biology, chemistry, events focusing on natural science, promotion of natural 
science. 

Poznámky/Notes:
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MANAGEMENT 
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
„NEBOJME SE TECHNIKY“ - výukové 
programy pro rozvoj technické 
gramotnosti žáků ostravských škol“
Mgr. Milada Božeková, Středisko volného 
času, Ostrava – Moravská Ostrava, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
„NO WORRIES ABOUT TECHNICS“ 
- educational programmes for the 
development of technical literacy 
of pupils from ostrava schools“
Mgr. Milada Božeková, Centre of Free 
Time, Ostrava-Moravská Ostrava, 
contributory organization

 

 

 

 

Anotace:
Projekt zahrnuje odborné výukové programy pro žáky základních škol se zaměřením na oblast publicity, 
propagace a prezentace vlastní školy, třídy či vlastní tvorby, a to jak prostřednictvím moderních technologií, 
tak i vlastní rukodělné tvorby. Náplní výukových programů jsou tvorba filmu, pořízení a zpracování umělecké 
fotografie, rukodělná tvorba ve formě tradičních řemeslných dílen, 3D technologie, netradiční technická tvorba 
a výroba vlastních propagačních předmětů za použití moderních přístrojů.

Annotation:
Project includes professional educational programmes for elementary school pupils focusing on publicity, 
promotion and presentation of their own school, class or their work through modern technologies or their own 
crafts.  Educational programmes include shooting films, making artistic photographs, crafts, 3D technologies, 
undtraditional technical crafts and the creation of their own promotional materials using modern equipment.

Poznámky/Notes:
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MANAGEMENT 
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Systém podpory technických talentů 
VŠB-TU Ostrava
Ing. Jiří Arleth, Vysoká škola  
báňská - Technická univerzita Ostrava

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
System of support for technical talents 
at VŠB-TU Ostrava
Ing. Jiří Arleth,  
VŠB - Technical University of Ostrava

Anotace:
VŠB-TUO vytvořila a již šestým rokem pod značkou ZLEPŠI SI TECHNIKU úspěšně naplňuje vlastní systém 
kontinuální práce s talenty zahrnující soubor specifických aktivit podle věku, možností, potřeb a schopností 
konkrétního jedince s cílem zvýšení zájmu a motivace ke studiu technických oborů. Záměrem je zajištění 
dostatku technicky vzdělaných odborníků v návaznosti na potřeby trhu práce a zabránění odlivu technických 
talentů do jiných regionů.

Annotation:
VŠB-TUO created and for six years successfully fulfills its own continuous work with talents under the brand 
IMPROVE YOUR SKILLS which includes groups of various activities according to age, possibilities, needs and 
abilities of specific individuals with the goal of increasing interest and motivation for studies of technical fields. 
The goal is to secure sufficient number of technically educated experts in relation to market demands and 
preventing leaving of talents to other regions

Poznámky/Notes:
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MANAGEMENT 
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Prezentace projektů 
podpořených městem Ostrava 
v rámci programu Talent 
management 2018
Koordinátoři nadání v akci
Bc. Jiří Szücs a Bc. Radek Morys, 
Z.A.D.E.K., z. s.

Presentation of projects 
supported by the City of 
Ostrava within the programme 
Talent management 2018     
Coordinators of talents in action 
Bc. Jiří Szücs and Bc. Radek 
Morys, Z.A.D.E.K., z. s.

Anotace:
Projekt zajišťuje smysluplnou funkční podporu koordinátorům nadání formou besed, kulatých stolů a diskuze 
s odborníkem na dané téma. Projekt se dále zabývá elektronickým newsletterem „Talentovník“, který slouží jako 
informátor pro pedagogickou, rodičovskou, ale i žákovskou veřejnost. Informuje a sdílí příklady dobré praxe, 
úspěších jednotlivých škol, koordinátorů a talentů.  Třetím bodem projektu je vývoj mobilní vzdělávací hry, 
využívající prvky zkušenostního učení, aplikovatelné ve školní třídě.

Annotation:
Project secures purposeful functioning support to talent coordinators through debates, round tables and 
discussions with exprerts on given topics. This project also includes electronic newsletter „Talentovník“ which 
serves as a source of information for teachers, parents as well as students. It informs and shares examples 
of good practice, successes of individual schools, coordinators and talents. Third part of the project is the 
development of a mobile educational game making use of experiential learning applied in a classroom.

Poznámky/Notes:
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MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu 
Talent management 2018
Podpora technického nadání na 
Základní škole Ostrava, Matiční 5
Mgr. Vladimír Matuš, ředitel, Základní 
škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková 
organizace

Presentation of projects supported 
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Supporting talents in technical 
education at Základní škole Ostrava, 
Matiční 5
Mgr. Vladimír Matuš, director, 
Elementary School of Ostrava, Matiční 5, 
contributory organization

Anotace:
Cílem projektu je nastavení vhodného prostředí pro rozvíjení potenciálu u technicky nadaných žáků, 
a to prostřednictvím vybudování Centra technického nadání přímo na naší základní škole. Tímto projektem 
navazujeme na dlouhodobou podporu technického vzdělávání, která byla v minulých letech u nás realizována 
a kterou chce škola také ve spolupráci s ověřeným partnerem Střední průmyslovou školou elektrotechniky 
a informatiky v Ostravě pozvednout na další, vyšší úroveň. Do Centra budou docházet žáci z prvního a druhého 
stupně, kteří projevují zájem o techniku a dosahují v předmětech matematika, fyzika, práce s počítačem, 
pracovní činnosti a design a konstruování nadprůměrných výsledků. 

Annotation:
The goal of the project is to set suitable environment for the development of potential of technically gifted 
students, namely by the means of building The Centre of Technical Talents directly in our school. This project 
conforms to the long term support of technical education done in our school in previous years in collaboration 
with a long term partner Střední průmyslová škola  elektrotechniky a informatiky v Ostravě, which brings our 
efforts to higher levels. The Centre will be attended by 1st grade and 2nd grade pupils who are interested 
in technical fields and who achieve above average results in maths, physics, IT, workshops and design, 
constructions.

Poznámky/Notes:
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MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Prezentace projektů podpořených  
městem Ostrava v rámci programu  
Talent management 2018
Cesta k vědě a poznání všemi smysly II.
Mgr. Libuše Přikrylová, ředitelka, Základní 
škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported  
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Path to science and learning 
through all senses II.
Mgr. Libuše Přikrylová, director, 
Elementary School of Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, contributory organization

Anotace:
Projekt se nese v duchu vyhledávání a identifikace nadaných a talentovaných žáků, podpory jejich zájmů 
v přírodovědné a technické oblasti. Tato podpora je založena na rozvoji tvořivosti, kreativity a logického 
myšlení, seznamování se s novými trendy především v praktických badatelských aktivitách, zkoumání přírodních 
zákonitostí a seznamování žáků s technickými konstrukcemi objektů a strojů a jejich programování. Významným 
prvkem projektu jsou koordinátoři nadání, kteří se zde uplatňují jako hlavní nositelé koordinace všech aktivit 
a vyhledávání nových možností rozvoje talentovaných žáků. 

Annotation:
This project attempts to search and identify gifted and talented pupils, support their interest in science and 
technical areas. This support is based on the development, creativity and logical thinking, learning about 
new trends in practical scientific activites, natural laws, technical objects and machines, their programming. 
Important part of this project are the so called Coordinators of talents who coordinate all activities and search 
for new possibilities of talented pupils.

Poznámky/Notes:
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MANAGEMENT 
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Prezentace projektů podpořených 
městem Ostrava v rámci programu  
Talent management 2018
Talentárium... aneb Bádat? Ano!
Mgr. Marta Teichmannová, Základní 
škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, 
příspěvková organizace

Presentation of projects supported  
by the City of Ostrava within the 
programme Talent management 2018     
Talentarium... or Explore? Yes!
Mgr. Marta Teichmannová, Elementary 
School of Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, 
contributory organization

Anotace:
Cílem projektu je vyhledávání a rozvoj talentovaných žáků a žáků s mimořádným zájmem o přírodní vědy. 
Pracujeme se skupinou vybraných žáků prvního stupně v klubu Věda hrou. Zde rozvíjíme matematicko-logické 
dovednosti žáků, provádíme jednoduché přírodovědné experimentování, používáme vzdělávací hry. Druhou 
skupinou jsou žáci druhého stupně, kteří se v klubu Chemické bádání již specializují na chemii a biologii. Při 
realizaci klademe velký důraz na praktickou činnost, zařazujeme úlohy badatelsky orientované výuky. 

Annotation:
The goal of this project is to find and develop talented pupils with extraordinary interest in natural  science. We 
work with a group of selected 1st grade pupils in a club called Science through play. This is where we develop 
pupils’ skills, do simple scientific experiments, use educational games. The other group of students are in a club 
for chemical research and they focus on chemistry and biology. When working we focus mainly on practical 
activities, we include scientifically oriented tasks.

Poznámky/Notes:
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Stipendia statutárního města Ostrava
Bc. Miroslava Slovenčíková, oddělení školství, 
Magistrát města Ostravy

Stipendisté: Mgr. Andrea Dalecká,  
Mgr. Jiří Matula, Ing. Hana Dvořáčková,  
Ing. Martin Jurek, Bc. Michal Petr Hranický

Scholarships of statutory City of Ostrava
Bc. Miroslava Slovenčíková, Department 
of Education, Municipality of the City 
of Ostrava

Scholars: Mgr. Andrea Dalecká,  
Mgr. Jiří Matula, Ing. Hana Dvořáčková,  
Ing. Martin Jurek, Bc. Michal Petr Hranický

Anotace:
„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“ – J. A. Komenský
 Seznámení se zásadami pro poskytnutí stipendia a prezentace 5 studentů, kterým bylo poskytnuto Stipendium 
města Ostrava pro akademický rok 2017/2018.  

Annotation:
„Should man become a man, one should educate himself first.“ – J. A. Komenský 
Learning about the principles of offering scholarships and presentation of % students who were offered 
Scholarship by the City of Ostrava for the academic year 2017/2018.

Poznámky/Notes:



Poznámky/Notes:

TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

School friendly
Mgr. Radka Šušková, vedoucí Sekce 
vzdělávání při Sdružení pro rozvoj 
Moravskoslezského kraje

School friendly 
Mgr. Radka Šušková, head of the 
educational department in The Union for 
Development of the Moravian-Silesian 
Region



Poznámky/Notes:

TALENT 
MANAGEMENT 
OsTrAvA 2018

Odborníci na školství  
ze statutárních měst ČR

Experts in education from statutory 
Cities of the Czech republic


