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Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 29. srpna 2019 od 14:00 hod 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu  

 Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou, dotazování 

 Realizované aktivity 

 Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Pan Miroslav Hánečka 

 Paní Olga Fialová 

 Pan Pavel Ešner 

 Paní Hana Štercová 

 Paní Pavlína Karlová 

 

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 předchozích schůzkách PS. 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Květa Lutnerová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku 

v 14:00 hodin. Na úvod zopakovala cíle projektu a obsahovou náplň projektu, včetně přínosu PS pro 

polytechnické vzdělávání. 

2. Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou, dotazování 

Paní Květa Lutnerová seznamuje s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast 

polytechnického vzdělávání a aktivitami pro pedagogy a rodiče: 

 Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ (11.9.2019, 9:00 – 17:00) 

 Workshop řemeslných dovedností v Havlíčkově Brodě  
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 Iva Svobodová – Chemické pokusy (3.10.2019) 

 Exkurze Brno ZŠ Staňkova (čtvrtek 10.10.2019, cca od 10:00) + Základní a praktická škola 
Hustopeče (pátek 11.10., cca od 9:00) 

 Seminář Jak naučit žáky myslet a učit se, FEUERSTEIN - lektoři Petr Jíša a David Schicker 
(9.4.2020) 

 Lenka Bínová – seminář pro pedagogy Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech věku 
(20.4.2020) 

 Dana Svobodová - Psychomotorické a pohybové didaktické hry - pro MŠ, ZŠ, zájmové 
vzdělávání (5.5.2020) 

 Jiří Halda – seminář Talent a jeho základní atributy (9.10.2020, na 8 hodin) 

 Malá technická univerzita – Úvod do polytechnického vzdělávání (6.2.2021 13:00 – 17:00) 

3. Realizované aktivity 

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

- Mikulášský den – ve spolupráci s kulturním zařízením KyTiCe ve Světlé nad Sázavou 

- Exkurze do MŠ a SPC v Jihlavě 

- exkurze do SCIO školy v Jihlavě 

- jarní výtvarné dílny v Městské knihovně v Ledči nad Sázavou 

- exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích 

- naučná vyjížďka po regionu Světelska spojená s exkurzemi po místních zajímavostech 

(regionální identita) 

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

- Progress Rescue – chování a pomoc při řešení mimořádných situací, kde se pojil praktický 

nácvik od zdravotníků, hasičů a policistů 

- Projekt Titanic ve spolupráci s Kulturním centrem KyTiCe Světlá nad Sázavou 

- Výtvarné dílny ve spolupráci s Kulturním centrem KyTiCe Světlá nad Sázavou 

 

4. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

- spolupráce s osobami, které mohou jít příkladem vzhledem ke svému věku a životním zkušenostem - 
oslovit nějaké organizace, domovy důchodců, rodiče, prarodiče (tradice řemesel starších osob), místní 
podnikatele (řemeslníky, malé firmy)… 
 
- akce Mikulášský den - domlouvání na konkrétní spolupráci na této akci, řešení organizačních 

záležitostí 

 

- spojení polytechnického tvoření a čtenářské gramotnosti – návštěva herců z Horáckého divadla 
v Jihlavě – výroba kulis, jejich přesuny ve spolupráci s pohybovými aspekty a prostorovým 
uspořádáním (propojení více kompetencí, zároveň přínos do čtenářské gramotnosti a inkluzivního 
přístupu) 
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- 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 
 
- vzdělávání pro členy PS na téma - IT a interaktivní nástroje ovlivňují vývoj dětí a jejich kreativitu 

(realizační tým se pokusí zajistit lektora pro toto téma, včetně potřebné osvěty a zpřístupnění i pro 

veřejnost – rodiče) 

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

 
5. Závěr 

Zástupce realizačního týmu poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

Další setkání PS bude na podzim nového školního roku. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 29. srpna 2019 

Zapsala: Květa Lutnerová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


