
 

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: 25. 8. 2021, od 14:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu 

 Plánování implementačních aktivit na rok 2022, 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 

 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání bylo seznámit členy PS s připravovanými 
aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty.  
 
1. Úvodní slovo 

Paní Krupičková zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro polytechnickou výchovu 

ve 14:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

 

2. Aktuální informace o projektu 

Nikola Krupičková v úvodu setkání zrekapituloval informace o projektu Místní akční plány vzdělávání II 

pro ORP Světlá nad Sázavou. Sdělila, že navazující projekt MAP III je touto dobou v přípravné fázi.  
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3. Plánování implementačních aktivit na rok 2022, nové termíny seminářů 

V další části setkání slečna Krupičková přítomným představila naplánované aktivity na další šk. rok.  

 Cyklus logopedických workshopů pro MŠ (Lucie Pavlicová) 

 Kdo uteče, vyhraje! (Linda Hrubá) 

 Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídních schůzek a komunikace s rodiči (Robert Čapek) 

A další…. 

Kompletní přehled naplánovaných seminářů dostali členové PS v papírové podobě. Seminář na téma 

„Nepodceňuj dětské kreslení“ pod vedením Ivy Paskové je zatím odloženo na jaro 2022. Tento seminář 

nebylo možné zrealizovat online.  

Slečna Krupičková přistoupila na volnou debatu členů a vznikl nový nápad, jak podpořit pedagogy 

v oblasti polytechnického vzdělávání. Všichni se shodli na realizaci keramického workshopu, na který 

by byl přizvaný odborník. Pan Hánečka nabídl poskytnutí prostorů na realizaci workshopu. Jeho zařízení 

disponuje keramickou dílnou. Dalším námětem, který vzešel z debaty členů, bylo vytvoření spolku 

malotřídních škol,  kde by si pedagogové navzájem sdíleli svou dobrou i špatnou praxi. 

 

4. Zhodnocení realizovaných aktivit 

V loňském roce byla zahájena aktivita Lesní pedagogika pro děti v MŠ s lektorem a pracovními listy. 

Některé školy měly tu možnost se této aktivity zúčastnit, ale některé přihlášené školy stále čekají. 

Realizační tým však členům PS sdělil, že v tuto chvíli není jisté, kdy bude aktivita dokončena. Pokud by 

se situace ohledně pandemie ustálila, mohla by se lesní pedagogika uskutečnit na jaře 2022. 

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. 

 

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a pozvala je na další 

setkání, které se uskuteční koncem letošního roku.   

Ve Světlé nad Sázavou dne 25. 8. 2021 

Zapsala: Lucie Šulcová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


