
 

 

Stručná náplň aktivit ZŠ Staňkova Pardubice, ZŠ Rybitví, ZŠ 
Proseč a ZŠ Svitavy s ohledem na projekt: 

„Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních 

školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“  
 

 
 

ZŠ Staňkova 

Projekt s názvem #podcastaňkovka128, bude zaměřen na tvorbu moderovaných žákovských podcastů na různá 
témata v průběhu jednoho školního roku. Škola bude produkovat vždy minimálně jeden podcast/měsíc. Důraz bude 
brán na interpersonální a verbálně-jazykovou inteligenci. Součástí projektu bude identifikace talentu pro danou 
problematiku na základě sledování žáků třídními učiteli a výběrových kritérií, sestavených metodickým kabinetem 
českého jazyka a dalšími pedagogy. 

▪ Rozpočet projektu 299 842Kč, zapojeno 77 žáků 
 

ZŠ Rybitví 
Projekt s názvem Rozvíjíme jazykové nadání, bude zaměřen na poskytnutí následující nadstavbové výuky: Rétorika 
v českém jazyce (žáci 5 – 8. ročníku), Anglický jazyk s rodilým mluvčím (žáci 1 – 8. ročníku) a Německý jazyk 
s odborníkem (žáci 7 a 8. ročníku). Škola se chce v roce 2021/2022 zaměřit na vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková 
komunikace a chce u žáků podnítit a rozvíjet komunikační kompetence. Součástí projektu bude 2x testování pro 
identifikaci talentu ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, dále návštěva vědecko – zábavního centra a 
realizace již 2. ročníku konference NADÁNÍfest. 

▪ Rozpočet projektu 289 993Kč, zapojeno 48 žáků 
 

ZŠ Proseč 
Projekt s názvem Prosečský_TALENT21, bude zaměřen na 3 linie aktivit. První z aktivit budou celoročně badatelsky-
orientované mezioborové projekty využívající nových technologií ve spolupráci s odborníky z praxe VaVaI. Tato aktivita 
bude realizována ve spojitosti s mezinárodním programem GLOBE na téma: Mikroplasty a Monitorování 
environmentálního stavu vegetace s využitím satelitních dat a dalších metod dálkového průzkumu země. Druhou 
aktivitou budou kroužky v rámci již existujícího talent klubu „Koumáci“ (robotika, programování, modelování, 3D tisk, 
atd). Poslední aktivitou bude vzdělávání pedagogů a sdílení zkušeností. Součástí aktivit pro talentované žáky bude 
testování a identifikace nadání, dle již existujícího schématu na ZŠ Proseč. 

▪ Rozpočet projektu 300 000Kč, zapojeno 109 žáků 
 

ZŠ Svitavy 
Projekt s názvem Dejme šanci nadaným II bude primárně cílen na identifikaci nadání v mladším školním věku. Aktivity 
projektu si kladou následující cíle. Provést osvětu mezi rodiči, žáky a pedagogy o problematice práce s  nadanými a 
mimořádně nadanými dětmi. Dalším cílem je provést odborné vyhledávání a identifikaci talentů na 1. stupni ZŠ. Poté se 
v posledních 4. měsících realizuje nový kroužek pro nadané žáky na téma logika a programování. Posledním cílem bude 
poskytnutí maximálního servisu a spolupráce se zákonnými zástupci nadaného žáka pro maximalizaci efektivity práce 
s nadanými. 

▪ Rozpočet projektu 234 520Kč, zapojeno 10 žáků 

 
 


