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Zápis z 2. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

 

Datum jednání: 14. listopadu 2018 od 16:00 

Místo jednání: zasedací místnost firmy EFKO-karton s.r.o.  Nové Veselí   

Přítomni: Miroslav Kotík, Mgr. Marie Dobrovolná, Mgr. Jiří Dvořák, Mgr. Ivo Kuttelwascher, Mgr. Marta 

Novotná; Mgr., Bc. Kateřina Součková, Ing. Josef Klement, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 

Vypracoval: Miroslav Kotík (vedoucí PS) 

 

 
1. Systémové zajištění dokumentů 
Miroslav Kotík seznámil všechny přítomné s navrhovaným systémem správy dokumentů společného 
projektu skupiny PS5 v projektu MAP II na uložišti Google disk. Všichni přítomní dostali odkaz na 
přístup na toto úložiště. Kdo bude mít technické problémy s přístupem či zápisem na uložiště, bude 
kontaktovat M. Kotíka nebo J. Dvořáka.   
 
2. Seznámení s předběžným rozpočtem na jednotlivé projekty:  
Radka Hudečková seznámila skupinu s přibližným přerozdělením peněz na jednotlivé pracovní 
skupiny.  
Naše pracovní skupina má rozpočet na tříleté období cca 450 000,- Kč na přímé financování projektů 
(nejsou v tom náklady na administrativu).  Z toho již vyplývá, že projekty budou stavěné na 
vypracování konceptů, školení, proplácení workshopů, případně na částečném krytí materiálového 
zabezpečení formou pobídky a nastartování projektu 
  
3. Seznámení s prvními návrhy projektů:  
První představil projekty pan Jiří Dvořák.  

1. Tvoření školních kabinetních vzorků. 
Projekt byl posouzen jako zajímavý a realizovatelný s doporučením rozpracovat.  
Poznámku vznesl Ivo KUTTELWASCHER – možnost zapojit tento projekt do „environmetální 
výuky do rekonstruované budovy na farských humnech („Vodárna“) – dokončení rekonstrukce 
cca v dubnu 2019. 

 
2. Základy formování a lití 

Projekt byl posouzen jako zajímavý a realizovatelný s doporučením rozpracovat.  
 

3. Vytvoření sdílených keramických dílen 
Projekt byl posouzen jako zajímavý a realizovatelný s doporučením rozpracovat. Zde se 
všichni shodli na velmi zajímavém potenciálu zapojení komunit: 

 využití již instalovaných pecí na školách, 

 pořádání workshopů, 

https://www.google.cz/search?safe=active&q=envinometr%C3%A1ln%C3%AD&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiF0pXO3NTeAhUiMewKHc_uBTAQkeECCCooAA
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 zvážení pořízení hrnčířských kruhů 

 jak zapojit místní keramiky do celého projektu, 

 vytvořené keramické výrobky mohou školy nabízet na pořádaných jarmarcích. 
 
Další představila náměty a projekty paní Marta NOVOTNÁ 
 

1. Kroužek - Mladý kutil – placení vedoucího  -  pouze dotaz 
 

2. Možnost nákupu vybavení dílny a spotřebního materiálu? 
Využití „odpadu“ výrobních firem pro tvoření a potřeby škol 
Doporučení dopracovat tzv. „ušití“ tohoto projektu pro společnost AVE odpadové 
hospodářství – pomoc města  
 

3. Vzdělání pedagogů - praktické dílny (výroba „něčeho", praktické použití Pasko, 
Vernier. 
Obecně se budou hledat projekty zaměřené tímto směrem 
 

4. Příprava materiálu na výrobu např. dřevěného kuchyňského nádobí. Oslovení 
firem? 
Doporučení prověřit reálnost projektu 

 
5. Nejsou vedoucí kroužků - Stavíme z Merkuru, Mladý kutil, kroužky ICT. Databáze 

 

6. Exkurze do firem - databáze firem, kontaktů 
 

7. Doprava dětí na exkurze, akce atd. 
 

Body 5,6,7 - spíše mapování stavu 
 

8. Soutěž pro děti ve výrobě ….. Existuje spousta výtvarných, Stavíme z Merkuru, 
Roto 
Stálo by za zvážení, případně potřeba rozpracovat  

 
 

4. Úkoly:  
Navrhovatelé předschválené projekty rozpracují do další schůzky. 
 
5. Návrh příští schůzky:  
Miroslav Kotík zašle všem dva navrhované termíny: 10. nebo 17. ledna 2019. 
 
 
 
  
 


