
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Havlíčkův Brod II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009029 

Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 5. března 2020 od 13:00 hod. 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

 Tematické celky  

 Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování, diskuse 

 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 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro polytechniku bylo diskutovat se členy PS o aktuálních tématech 

v oblasti polytechnického vzdělávání, o realizovaných a plánovaných aktivitách. Byly představeny 

plánované aktivity, které vzešly z nápadů a námětu z minulých pracovních skupin.  

1. Úvodní slovo 

Paní Karolína Kovářová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku ve 

13:00 hodin. Na úvod zopakovala cíle projektu a obsahovou náplň projektu, včetně přínosu PS pro 

polytechnické vzdělávání. 

2. Aktuální informace o projektu  

Paní Karolína Kovářová shrnula základní informace o projektu, připomenula klíčové aktivity a 

zhodnotila dosavadní dosažené výstupy.  
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny 

Od září 2019 - ledna 2020 jsme ve spolupráci se SOUT Chotěboř pořádali projekt „Workshop 

řemeslných dovedností“. V rámci projetu si žáci mohli vyzkoušet dovednosti hned v několika 

oblastech: strojírenství, zpracování dřeva, elektrotechnika, programování a robotizace, ekonomika a 

marketing. Celá akce byla především na podporu polytechnického vzdělávání a kariérního 

poradenství.  

Na základě dobré spolupráce se SOUT Chotěboř plánuje realizační tým tento projekt realizovat i 

v následujícím období.  

4. Tematické celky 

Cílem práce pracovní skupiny je podpora polytechnického vzdělávání, společného plánování a 

spolupráce subjektů v území, tak aby byly zohledněny místně specifické potřeby. Obsahem práce je 

rozvoj polytechnické výchovy a to napříč celým vzdělávacím systémem. 

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuse 

Členové RT přednesli seznam s  připravovanými aktivitami v rámci MAP II: 

- Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost 

- workshop „Karle, nevyrušuj“ 

- Inspirace do hodin geometrie 

- Nepodceňuj dětské kreslení aneb Dětský obraz jako zrcadlo dětského prožívání 

- Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech a jeho zákonitosti 

- Psychomotorické a pohybové didaktické hry 

Náměty diskuse: 

- členové PS informovali o práci s roboty a jejich programování – robotický kroužek (AZ Centrum) 

- dále informovali o možnosti soutěže programování v Legu  

- RT informoval o plánované akci  - Úniková hra Fakescape – mediální gramotnost, pravdivost 

informací, práce s informacemi a dezinformacemi 

- školy oceňují spolupráci s Krajem Vysočina, který jim každoročně poskytuje stavebnici ROTO (žáci 1. 

– 3. třídy) 

- návrhy možné spolupráce škola a domovem seniorů (mezigenerační spolupráce) 

6. Závěr 

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

bude realizováno na začátku června 2020.  
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V Havlíčkově Brodě dne 5. března 2020. 

 

Zapsala: Nikola Krupičková  

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


