
Název projektu:  AHOL TALENT 2021 

Poskytovatel:  Statutární město Ostrava  

Doba realizace:  4/2021 – 12/2021  

Částka:   500.000,- Kč  

 

Tímto projektem navazujeme na dlouhodobě úspěšné projekty AHOL Talent, realizované již od roku 
2016. Budeme pokračovat v systému práce s nadanými a talentovanými žáky, nadále systematicky 
vyhledávat talentované žáky a umožnit jim rozvíjet talent za pomoci erudovaných spolupracovníků z 
řad odborníků z praxe i odborných pedagogických pracovníků vysokých škol. Jde nám především o 
rozvinutí současné úspěšné spolupráce s VŠB – TU Ostrava, o spolupráci s výzkumnými centry a 
přípravu talentů před vstupem na pracovní trh. 

Zaměříme se na téma podpory A (Talentmanagement na území SMO), a to v těchto oblastech: 

I. Činnost školního koordinátora nadání – pokračování systematické práce pedagogického 
pracovníka, jehož úkolem bude i nadále vyhledávat a identifikovat nadané žáky a talenty, 
podílet se na vytváření programů pro ně vhodných a metodicky podporovat pedagogický sbor 
v práci s těmito žáky. 

II. V oblasti podpory schopnosti, tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – 
pokračování spolupráce s odborníky z VŠ – budeme pokračovat ve spolupráci s vědeckými 
pracovišti: 

a. International RFID Laboratory (VŠB TU Ostrava), kde pod vedením koučů žáci na 
workshopech budou pracovat na výzkumných úkolech a na konci projektu prezentovat 
výsledky své práce ostatním žákům 
 

V oblasti vzniku a podpory stávajícího talent centra při škole budeme pokračovat v podpoře nejen 
stávajících žáků naší školy (badatelské dny) a nabízet možnou účast na aktivitách školy i dalším 
zájemcům. V návaznosti na předcházející aktivity žáci oboru Ekonomika v multimediální sféře a 
Marketingová komunikace budou rozvíjet své dovednosti audiovizuální tvorby s využitím vybavení 
pořízeného v minulých ročnících programu i nově pořízeným vybavením.  
V projektu AHOL TALENT 2021 se zaměříme na tvorbu virtuálního průvodce pro handicapované lidi. 
Na základě sociologického průzkumu budou vybraná zajímavá místa města Ostravy, která jsou pro 
handicapované osoby nedostupná (např. Stará radnice města Ostravy). Následně se začne s realizací 
samotného průvodce.  Cílem projektu bude zpřístupnění nedostupných lokalit pro handicapované.  
 
Profesionalitu vytvořených výstupů zaručí kromě koučů i dohled mentorů - špičkových 
odborníků z praxe. 
 
 

 


