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Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 11. června 2019 od 15hod 

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 třetího 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 třetím zasedání Pracovní skupiny pro 

polytechniku v 15:00 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 Kovářová seznamuje s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast polytechnického 

vzdělávání: 

- Ekocentrum Chaloupky Horní Krupá – akreditovaný seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ – 

11.9.2019 (9:00 – 17:00)  



 

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

- Workshop řemeslných dovedností v Havlíčkově Brodě  - od září 2019. Členy PS pro polytechnické 

vzdělávání zaujalo, že si žáci budou moci vyzkoušet práci se dřevem apod. (v plánu je například 

výroba stojánku na ubrousky pro každého žáka).  

- Iva Svobodová – Chemické pokusy – 3.10.2019 

- Malá technická univerzita – Úvod do polytechnického vzdělávání – 6.2.2021 

- Návrh na vzdělávání pro členy pracovních skupin a Řídícího výboru na téma, jak IT a interaktivní 

nástroje ovlivňují vývoj dětí a jejich kreativitu – doporučení kniha „Digitální Demence“ (ovlivňování 

mladých a dětí).  

3. Realizované aktivity 

V minulém období proběhla exkurze do SCIO školy v Jihlavě a Waldorfské školy v Pardubicích. 

V průběhu 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.  

Ve sledovaném období také probíhala aktivita společnosti Progress Rescue – Chování a pomoc při 

řešení mimořádných situací, která pojila praktický nácvik od zdravotníků, hasičů a policistů (reakce na 

mimořádné situace a jejich zvládání).  

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

- spojení polytechnického tvoření a matematické gramotnosti - pořízení vyvýšených květináčů pro 

děti a žáky do škol (pěstování bylin, zeleniny, propojení s kuchyňským zpracováním) 

- spolupráce se staršími osobami, které mohou jít často příkladem vzhledem ke svým 
zkušenostem, tradicím a zvyklostem (sdílení zkušeností babiček a dědečků)  
 
- spojení polytechnického tvoření a čtenářské gramotnosti – návštěva herců z Horáckého divadla 
v Jihlavě, kteří jsou ochotní dětem a žákům přiblížit přípravu divadelních představení, včetně nácviků, 
výroby kulis a kostýmů 
 
- Pan Pavel Ešner dále zmiňuje školení patchwork (sešívání zbytků látek do vzorů), které by mohlo 
rozvíjet polytechnické vzdělávání (stříhání, šití, spojování materiálů) 
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5. Závěr 

Paní Karolína Kovářová poděkovala za podnětnou diskusi a rozloučila se. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 11. června 2019. 

Zapsala: Květa Lutnerová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


