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Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 18. června 2020 od 14:00 hod. 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Pan Miloš Kejklíček – AZ Centrum Havlíčkův Brod 

 Pan David Šorm – FS ČCE v Horní Krupé 

 Paní Kateřina Klementová – MŠ Přibyslav 

 Pan Luboš Zavadil – ZŠ Veselý Žďár 

 Pan Jaromír Sukup – ZŠ Přibyslav 

 

1. Úvodní slovo 

Slečna Nikola Krupičková přivítala přítomné a zahájila zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku. 

Setkání se konalo na městském úřadě v Havlíčkově Brodě od 14:00 hodin. V úvodu připomenula cíle 

projektu a náplň práce pracovní skupiny včetně přínosů pracovní skupiny pro polytechnické vzdělání. 

Jako hlavní téma setkání bylo sdílení zkušeností mezi pedagogy v průběhu uzavření škol. Dále 

především náměty na další semináře a možnosti spolupráce.  

 

2. Aktuální informace o projektu  

Realizační tým začal v rámci projektu spolupracovat s panem Bedřichem Musilem, který se zaměřuje 

na mediální gramotnost a již pro ORP Havlíčkův Brod II lektoroval seminář zaměřený na toto téma. 

Cílem je vytvořit výukové materiály,  které budou vhodně zpracovány zábavnou formou, tak aby žáky 

zaujaly. Bude se jednat o materiály pro 2. stupeň základních škol + metodická příručka pro pedagogy, 
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jak s tímto tématem pracovat a  jak ho zařadit do výuky.  Jako konzultantku navrhli členové PS paní 

Zuzanu Pavelcovou, která realizovala seminář zaměřený na působení digitální technologií na děti. 

Paní Pavelcová bude pomáhat především při otázce působení médií na děti a jejich psychický stav. Do 

celého projektu se zapojí také paní učitelka Lenka Šimo, ze Základní školy Konečná, Havlíčkův Brod, 

která bude tyto materiály připomínkovat především z pedagogického hlediska.  

3. Zhodnocení výuky v době uzavření škol, distanční výuka, sdílení zkušeností 

 

Účastníci pracovní skupiny pro polytechniku sdíleli především, jakým způsobem zadávali dětem výuku 

a jakým způsobem probíhala distanční výuka.  Členové se shodli, že děti na změnu způsobu výuky 

reagovali velmi dobře a snadno se přizpůsobili. V některých školách umísťovaly úkoly pro děti na 

webové stránky, v jiných zase úkoly zasílaly dětem přes email. V ZŠ Přibyslav dokonce povedené 

úkoly z různých předmětů vyvěšovali na web školy.  

 

4.  Připravované aktivity, dotazování, diskuse 

Seznam plánovaných seminářů: září - prosinec 

11. 9. 2020 – Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. Stupně (Dana Svobodová)  

25. 9. 2020 (SEMINÁŘ PRO RODIČE A VEŘEJNOST) – I naše děti potřebují hranice (Lenka Bínová) 

9. 10. 2020 – Talent a jeho základní atributy (Jiří Halda) 

15. 10. 2020 - Formativní hodnocení v práci učitele (Leona Mechůrová) 

20. 10. 2020 - Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost (Zuzana Pavelová) 

3. 11. 2020 - Dvojjazyčné vystoupení (Divadelní centrum Zlín) 

4. 11. 2020  - Školní zralost dítěte (Hana Otevřelová) 

24. 11. 2020 – Potenciál sebepoznání (Marek Pavlík) 

7. 12. 2020 –  Diagnóza spratek (Zdeněk Martínek) 
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5.  Závěr 

Realizační tým poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. Další zasedání pracovní skupiny 

bude realizováno v říjnu 2020. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 18. červen 2020 

 

Zapsala: Tereza Chalupová  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


