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Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod 

Datum konání: 28. srpna 2019 od 12:00 hod. 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování 

 Realizované aktivity 

 Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), 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 

 + další v rámci vlastního zájmu 

 

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

v oblasti polytechnického vzdělávání, náležitostmi projektu a připravovanými aktivitami. Na 

programu bylo představení aktivit, které se realizovaly nebo jsou naplánovány na příští období podle 

potřeb pracovníků školských zařízení, které vzešly z nápadů, námětů a připomínek projednávaných 

na první a druhé schůzce PS. 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

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. Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování 

Paní Karolína Kovářová seznamuje s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast 

polytechnického vzdělávání a semináře pro rodiče: 
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- Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ – podzim 2019 

- Svatava Vyhlídalová (seminář pro rodiče) Téma přetížení kroužky – podzim 2019 

- Workshop řemeslných dovedností (září 2019) 

- Pavla Koucká – seminář pro rodiče na téma „rodič není sluha“ – podzim 2019 

- Iva Svobodová – chemické pokusy – podzim 2019 

- Exkurze Brno ZŠ Staňkova (čtvrtek 10.10.2019, cca od 10:00) + Hustopeče (pátek 11.10., cca 

od 9:00) 

- ÚDIF – vystoupení „jednou provždy nehoří“ – zima 2019  

- Aktivní učitel (lektor Lukáš Herman) – seminář Matematická gramotnost - Tipy a triky pro 

učitele matematiky – podzim 2020 

- Lenka Bínová – seminář pro rodiče – I naše děti potřebují hranice  - podzim 2020 

- Zdeněk Martínek – seminář Diagnóza spratek – zima 2020 

- Malá technická univerzita – úvod do polytechnického vzdělávání – zima 2020 

- Zdeněk Martínek – seminář agrese a agresivita – jaro 2021 

Výše uvedené témata aktivit zahrnují oblast polytechnického vzdělávání a inkluze. Realizační tým po 

vzájemné dohodě se zástupci pracovní skupiny cílí na pedagogy, rodiče dětí a žáků, veřejnost a 

děti/žáky.  

Přítomní zmiňují realizace příměstských táborů pro děti, které byly často zaměřeny na oblasti 

polytechniky, přírodních věd, řemesel a aktivních pobytů v přírodě. Zpětné ohlasy na tyto příměstské 

tábory jsou velice pozitivní, neboť v průběhu školního roku nezbývá tolik času pro „objevování“ 

přírody, děti často navštěvují další kroužky (sportovní, hudební) a tak jsou tyto témata pro letní vyžití 

často vyhledávána.  

Členové pracovní skupiny dostávají podkladová analytická data, která sloužila k výstupům aktualizace 

analytické části MAP. Dostávají prostor pro prostudování dat, jejich připomínkování a případné 

doplnění. 

 

3. Realizované aktivity 

Za rok trvání projektu, tedy od začátku září 2018, proběhly tyto aktivity: 

- exkurze do SCIO školy v Jihlavě 

- exkurze do Speciálně pedagogické školy v Jihlavě 

- exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích 

- akce „Čistá řeka Sázava na Vysočině“ probíhala výtvarná soutěž pro děti a žáky na téma 

prostředí okolo řeky. Soutěž byla zakončena slavnostní vernisáží a výstavou obrázků 

v kavárně Cafe Art v Havlíčkově Brodě 

- aktivita společnosti Progress Rescue – Chování a pomoc při řešení mimořádných situací, která 

pojila praktický nácvik od zdravotníků, hasičů a policistů  

- Veletrh mezinárodních příležitostí 
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4. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

- z nabídky seminářů a besed pro rodiče bylo na minulém setkání PS vybíráno téma, o kterém se 

členové PS domnívají, že by rodiče oslovil. Nejvíce zaujala přednáška Pavly Koucké – beseda pro 

rodiče je naplánovaná na 1. října 2019 a bude se věnovat aktuálnímu tématu „rodič není sluha“  

 

- vzdělávání pro členy PS na téma - IT a interaktivní nástroje ovlivňující vývoj dětí a jejich kreativitu – 

realizační tým poptává lektory pro toto téma  

 

- soutěž „Liga robotiky“ - registrace do 14. ročníku FLL na rok 2019 v České republice začala 8. 4. 2019 

a končí 13. 10. 2019 

- spolupráce s osobami, které mohou jít příkladem vzhledem ke svému věku a životním zkušenostem 

= oslovit organizace, domovy důchodců, rodiče, prarodiče 

 

- návrh na školitele, např. z podnikatelské sféry – jiný pohled, názor, sdílení zkušeností a příkladů 

dobré i špatné praxe 

 

- spojení polytechnického tvoření a čtenářské gramotnosti – návštěva herců z Horáckého divadla 

v Jihlavě 

 

- propojení polytechnického tvoření a matematické gramotnosti – ve výuce pracovních činností 

(měření, výpočty) 

 

- propojení polytechniky s výukou českého a cizího jazyka, hudební výchovou, výtvarnou výchovou, … 

 

- návrh na zapůjčení gerontoobleků, který byl navržen na posledním setkání PS pro polytechniku, se 

jeví jako nevyhovující. Realizační tým prozatím nesehnal vhodného dodavatele (vysoké náklady na 

akci, dlouhé časy při oblékání oděvu, požadavek na malý počet účastníků akce, aktivita nevhodná pro 

realizaci – členové PS souhlasí).  

 

 

5. Závěr 

Zástupce realizátora poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

 

V Havlíčkově Brodě dne 28. srpna 2019. 

Zapsala: Tereza Chalupová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


