
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 9. prosince 2021, od 14:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2021, nové termíny seminářů 

 Zhodnocení realizovaných aktivit 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 
 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 

 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 
1. Úvodní slovo 

Paní Lucie Šulcová zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro polytechnické 

vzdělávání v 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Světlé nad Sázavou. Setkání pracovní skupiny 

proběhlo za přísných hygienických opatření, účastníci měli roušky a rozestupy mezi sebou.  

2.  Aktuální informace o projektu 

Na setkání byli členové pracovní skupiny informováni o aktualitách probíhající v projektu. Především o 

proběhlých školeních. Konání jednotlivých školení bylo ztíženo situací ohledně koronaviru, v září ještě 

proběhl seminář prezenčně. Jednalo se o seminář s panem Lukášem Heřmanem na téma 

„Matematická gramotnost tipy a triky“. Potom se semináře překlopili do online formy, ale pouze 

některé. Většina z nich byla přesunuta na nové termíny v roce 2021.  
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3.  Plánování implementačních aktivit na rok 2021, nové termíny seminářů 

Členové pracovní skupiny společně s realizačním týmem dávali dohromady možná témata školení pro 

další rok. Pracovní skupina dala dohromady několik námětů, kterým by se mohli věnovat semináře 

v nadcházejícím roce.  

- Polytechnické vzdělávání a všestranná příprava dítěte na vstup do ZŠ  

- Environmentální výchova v MŠ 

- Úžasné pokusy pro děti z MŠ a žáky 1. stupně 

Na všechny tyto náměty bude společně pracovní skupina hledat vhodné lektory. 

 

4.  Zhodnocení realizovaných aktivit 

Realizační tým společně s členy pracovního týmu zhodnotili proběhlé aktivity v roce 2020. Z hodnocení 

vzešlo, že většina seminářů byla vhodná a získané zkušenosti byli použitelné v praxi pedagogů.  

 

5. Diskuse 

Nikdo z přítomných neměl žádné konkrétní dotazy.  

 

6. Závěr 

Na závěr se paní Šulcová rozloučila a všem přítomným poděkoval za účast. Dále je pozvala na další 

setkání, které se uskuteční v novém roce. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 9. 12. 2020 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


