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TvÛrãí aktivity lehkého experimentování nadan˘ch teenagerÛ
– zkrácenû T.A.L.E.N.T. je název projektu, díky kterému
mohli studenti boskovického gymnázia se sv˘mi uãiteli od
dubna 2013 pracovat v celkem jedenácti odborn˘ch seminá-
fiích a ãtyfiech badatelsk˘ch projektech.

Na Gymnáziu Boskovice bude 
slavnostnû ukonãen projekt T.A.L.E.N.T.

Jednalo se o dal‰í projekt, na kter˘ se
‰kole podafiilo získat finanãní zdroje
z Operaãního programu Vzdûlávání pro
konkurenceschopnost a navázat tak na vel-
mi úspû‰n˘ projekt ·kola plná pfiíleÏitostí.

Ústfiedním zámûrem projektu bylo zv˘-
‰ení konkurenceschopnosti nadan˘ch a mi-
mofiádnû nadan˘ch ÏákÛ regionu
Boskovicka. Cílem bylo rozvíjet nejenom
jejich intelektuální potenciál, ale také emo-
cionální a sociální dovednosti. DÛleÏit˘
byl také rozvoj prezentaãních schopností
nadan˘ch ÏákÛ a podpora dovednosti zpra-
covávat ucelené v˘stupy jejich práce.

V‰echny odborné semináfie byly posta-
veny na individuálním pfiístupu k Ïákovi
a vycházely z potfieb jednotliv˘ch ÏákÛ.
Jejich souãástí byly exkurze a spolupráce
s odborn˘mi institucemi a pracovi‰ti. Îá-
ci pracovali s odborn˘mi periodiky. 

Úkolem badatelsk˘ch projektÛ bylo
rozvíjet badatelské my‰lení nadan˘ch
ÏákÛ, podpofiit jejich motivaci k samo-
statné vûdecké a v˘zkumné práci a posí-
lit jejich prezentaãní a komunikativní
dovednosti.

Nedílnou souãástí projektu T.A.L.E.N.T.

byla také odborná pomoc samotn˘m peda-
gogÛm i rodiãÛm nadan˘ch ÏákÛ. Pro 
uãitele byly urãeny ãtyfii workshopy repre-

zentující nové metody a formy práce s cílo-
vou skupinou projektu.  Jejich posláním
bylo rozvíjet pedagogické dovednosti za-

pojen˘ch pedagogÛ, ale i pedagogÛ ji-
n˘ch ‰kol regionu v práci s nadan˘mi
a mimofiádnû nadan˘mi Ïáky ‰kolnû ús-
pû‰n˘mi, Ïáky tzv. ‰kolnû neúspû‰n˘mi
a také Ïáky s tzv. dvojí v˘jimeãností.

Inovativní pfiístup k nadan˘m ÏákÛm
se promítl v podobû plného psycholo-
gického a speciálnû pedagogického zá-
zemí. ·kola tak nabídla propojení pfiímé
pedagogické intervence, psychologické-
ho poradenství a speciálnû pedagogické
podpory v práci s nadan˘mi Ïáky.

V̆ sledky práce a závûreãné v˘stupy
projektu T.A.L.E.N.T. budou pfiedstave-
ny vefiejnosti v úter˘ 17. bfiezna 2015 od
14.30 hodin v aule boskovického gym-
názia. Souãasnû bude pfiíleÏitost k setká-
ní v‰ech zapojen˘ch studentÛ, jejich pe-
dagogÛ, rodiãÛ i odborníkÛ z praxe.
Budou se tak moci podûlit o svoje zku-
‰enosti a snad i plány do dal‰ích let.

Práce s nadan˘mi studenty totiÏ na
‰kole zcela jistû s tímto projektem ne-
skonãí. 

Text: Svûtlana Trefná, 
Gymnázium Boskovice

Foto: archiv ‰koly

Studenti boskovického gymnázia pfii svém bádání.
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Setkání komunálních politikÛ 
za KDU-âSL v Hotelu Sudick˘ DvÛr 

Na podnût pfiedsedkynû OV KDU-âSL
Blansko Ing. Jaromíry Vítkové se ve stfiedu 21.
ledna uskuteãnilo pod hlaviãkou Evropské aka-
demie pro demokracii, ve spolupráci s Nadací
Hannse Seidela, pracovní setkání zastupitelÛ za
KDU-âSL okresu Blansko. Zájem byl obrov-
sk˘, o ãemÏ svûdãil zaplnûn˘ sál pro více jak
100 úãastníkÛ. Ing. Jaromíra Vítková v první
ãásti zhodnotila v˘sledky komunálních voleb,
které probûhly na podzim 2014, a které byly pro
KDU-âSL velmi úspû‰né, nejen co do poãtu
získan˘ch mandátÛ, ale i co do poãtu podan˘ch
kandidátek v jednotliv˘ch obcích okresu.
Podûkovala v‰em, ktefií se jak˘mkoliv zpÛso-
bem podíleli na pfiípravû komunálních voleb
a pfiítomn˘m zastupitelÛm nabídla svou pomoc
nejen jako pfiedsedkynû OV KDU-âSL, ale i ja-
ko místostarostka mûsta Boskovic a zastupitelka
JMK. Bc. Roman Cel˘, námûstek hejtmana
JMK, radní JMK Ing. Jifií Nûmec a Ing. Antonín
Tesafiík seznámili pfiítomné zastupitele s oblast-

mi, které mají v rámci svého pÛsobení na JMK
v kompetenci. Druhá ãást byla vûnována odbor-
n˘m tématÛm. ZastupitelÛm byla podána infor-
mace o právní odpovûdnost i pfii v˘konu funkce
ãlena zastupitelstva obce v návaznosti na Zákon
o obcích a na nov˘ Obãansk˘ zákoník. Byl
pfiedstaven Regionální akãní plán a Operaãní
programy pro období 2014 - 2020.

Nejvût‰í pozornost ze strany zastupitelÛ byla
v‰ak vûnována dotaãním programÛm JMK na
rok 2015 a informaci o spoleãn˘ch nákupech 
energií pro jednotlivé obce. Bûhem setkání pfii-
‰el pozdravit v‰echny pfiítomné 1. námûstek
hejtmana JMK Ing. Stanislav Juránek a zastupi-
tele povzbudil v jejich práci. Závûrem Ing.
Jaromíra Vítková podûkovala hostÛm, pfiedná‰e-
jícím, v‰em pfiítomn˘m za spoleãné setkání
a popfiála novû zvolen˘m zastupitelÛm hodnû
úspûchÛ v jejich práci. 

Text: Bc Marie Zouharová
Foto: Mgr. Dagmar Hamalová

Místostarostka mûsta Boskovice, ãlenka zastupitelstva
JMK a pfiedsedkynû okresní organizace KDU-âSL

Blansko seznamuje pfiítomné s pfiehledn˘mi v˘sledky
komunálních voleb 2014. Mezi hosty zleva radní JMK

Ing. Antonín Tesafiík, radní JMK Ing. Jifií Nûmec, 
námûstek hejtmana JMK Bc. Roman Cel˘. 


