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Zápis z 3. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou

Datum jednání: 17. leden 2019, od 16.00 hodin

Místo jednání: EFKO karton, s. r. o., Nové Veselí

Přítomní:
Miroslav Kotík, Mgr. Jiří Dvořák, Mgr. Ivo Kuttelwascher, Mgr. Marta 
Novotná, Mgr. Marie Dobrovolná, Mgr. et Bc. Kateřina Součková, 
Ing. Radka Hudečková, Ph.D., Mgr. Veronika Klimešová

Omluvení: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová

Program setkání:
1. Úvodní slovo
2. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel
3. Různé
4. Diskuze a závěr

1. Úvodní slovo
Manažerka projektu přivítala přítomné členy PS, představila novou posilu projektu MAP II ORP 
Žďár nad Sázavou – Mgr. Veroniku Klimešovou, která bude zaštitovat funkci administrátora 
a koordinátora implementace. Dostupná je na e-mailu veronika.klimesova@zdarns.cz, nebo 
na tel. čísle 566 688 336. V úvodní části setkání proběhly administrativní náležitosti, na které 
plynule navázala diskuze nad aktivitami vedoucí k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání 
a řemesel.

2. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel
V souvislosti s diskuzí nad nevýdělečným sdružením Keramikum, které vzniklo jako podpora 
pro zachování řemesla, byla blíže projednávaná plánovaná aktivita projektu, a to keramický 
workshop. Z diskuze vyplynula myšlenka vytvořit pro učitele MŠ a ZŠ např. třístupňový seminář 
o keramice na cca 3 – 4 hodiny, který by vedl k osvětě. Jednalo by se o kurz jak pro začátečníky, 
aby se seznámili s hlínou, tak i pro pokročilé. Cílem by bylo vytvořit workshop, předat informace 
a dovednosti učitelům, kteří by je šířili dál mezi žáky. Padl návrh, že účastníci by za účast mohli 
pro školu získat předplatné časopisu Golem. Workshop, materiál a předplatné by bylo 
financované z projektu MAP II.

Z debaty nad touto aktivitou vzkvetla další myšlenka, a to, že by bylo dobré přemýšlet o vyšším 
záměru plánované aktivity, aby byla zaručena její udržitelnost a efektivnost. Např. vytvoření 
metodického postupu (od válení po kruh), zrealizování výstavy keramických výrobků žáků, 
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propojit výrobu s regionálními tématy (Žďár, žďáření, místní artefakty), vytvoření sdílených 
keramických dílen apod. Do projektu MAP II je zapojeno 33 škol, proto jako prioritní bude 
potřeba zjistit, které školy disponují keramickou dílnou / pecí a jestli by byl zájem o tuto aktivitu. 
Ze strany pana ředitele Mgr. Iva Kuttelwaschere padl návrh, že pokud by byl kurz max. pro 10 lidí, 
nabídl by prosto školní keramické dílny na 3. Základní škole ve Žďáře nad Sázavou.

4. Různé
Byl představen tvořivý blog MyAmos (https://www.myamos.cz/#), jako zdroj inspirace 
a možnost stáhnutí si kreativního časopisu Amos, nebo Golem. Konkrétně byla představena 
záložka Recy věci, kde padla návrh, že by bylo možné vytvořit složku pro školy z ORP 
Žďár nad Sázavou, kam by zapojené subjekty mohly vkládat svoje výtvory společně s postupem 
výroby, aby došlo ke sdílení dobré zkušenosti. Tato stránka má přibližnou návštěvnost 1.75O lidí 
za den. 

5. Diskuze a závěr
Závěrem byly shrnuty nejdůležitější probírané oblasti. Bylo domluveno, že je potřeba 
se konkrétně zaměřit na jednu aktivitu, a to příprava keramického workshopu.
Závěrem setkání došlo k rekapitulaci úkolů, do dalšího setkání:

 zjistit které školy z ORP mají k dispozici keramickou dílnu / keramickou pec a byly by 
ochotné zapojit se do společného ,,výpalného“; společně s tím zjistit, zda by byl zájem 
o keramický workshop (koordinátorka implementace)

 popřemýšlet o vyšším účinku / efektu keramického workshopu, tj. vymyslet udržitelnost 
do praxe i po ukončení projektu (všichni členové PS)

 navrhnout koncept keramického workshopu a zjistit cenovou nabídku (Mgr. Jiří Dvořák)

Termín příštího setkání PS je stanoven na 20. února 2019 od 15.00 hodiny v prostorách Základní 
školy Komenského 6 ve Žďáře nad Sázavou (3. ZŠ).

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18. ledna 2019

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová

_______________________________________________________________________________

Přílohy k zápisu:
Prezenční listina

https://www.myamos.cz/

