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Zápis ze 4. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou

Datum jednání: 20. únor 2019, od 15.00 hodin

Místo jednání: Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

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

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

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová, Miroslav Kotík

Program setkání:
1. Úvodní slovo
2. Prohlídka keramické dílny
3. Úkoly z minulého setkání, keramický workshop
4. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel
5. Různé
6. Diskuze a závěr

1. Úvodní slovo
Pan ředitel Mgr. Ivo Kuttelwascher přivítal všechny členy PS pro polytechnické vzdělávání 
a řemesla. Došlo k představení dvou hostů, a to pana Mgr. Miroslava Kadlece (ředitel 2. Základní 
školy ve Žďáře nad Sázavou; člen PS pro financování) a paní Mgr. Marie Prokopové (učitelka, 
vedoucí keramického kroužku na 3. ZŠ).

2. Prohlídka keramické dílny
Paní učitelka M. Prokopová představila členům PS keramickou dílnu, kterou má k dispozici 3. ZŠ. 
Keramický kroužek na škole probíhal každé úterý a středu. Dílna je dále využívána v rámci 
výtvarné výchovy, čimpracovních činností. Členové PS si prohlédli výrobky žáků, byli obeznámeni 
s možnostmi keramické dílny.

3. Úkoly z minulého setkání, keramický workshop
Z 33 oslovených škol z ORP Žďár nad Sázavou reagovaly dvě třetiny, z toho 9 škol má k dispozici 
vlastní keramickou dílnu / keramickou pec. Zájem o keramický workshop má zhruba 15 škol. 
Přesný počet účastníků prozatím není znám. Byla prodiskutována koncepce keramického kurzu 
a jeho cena. Padl návrh na začlenění keramiků z lokální sítě (např. p. A. Kuncová ze ZŠ Polnička, 
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p. M. Houfová z Activ, p. B. Štěpánková z Keramika Bára), nebo zapojení neprofesionálních 
keramiků – návrh byl zamítnut. Všichni členové se shodli na tom, že jsou pro jednoho 
kvalifikovaného lektora.
Výsledkem diskuze je vytvoření pilotního keramického kurzu pro začátečníky, který proběhne 
v dubnu letošního roku. Proběhnou celkem 4 setkání po 14 dnech (setkání na sebe budou 
navazovat); v termínech: 28. 03., 11. 04., 25. 04., 16. 05. 2019 v čase od 14:00 do 17:00. Kapacita 
kurzu max. 10. lidí. V případě úspěšnosti a zájmu bude kurz pokračovat v září. Frekventanti 
dostanou roční předplatné časopisu Golem (zafinancováno ze strany pana Mgr. Jiřího Dvořáka).

4. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel
V novém školním roce by mohl proběhnout keramický workshop pro pokročilejší formou sdílení 
dobré praxe / zkušeností, vedený leaderem – např. p. Kuncová, p. Prokopová, p. Lánová.

5. Různé
Pro zajímavost byly představeny Orffovy nástroje, které se vyznačují lehkou ovladatelností.

6. Diskuze a závěr
Závěrem byly shrnuty nejdůležitější probírané body, vztahující se ke keramickému workshopu.
Úkoly, které vzešly ze setkání:

 vytvořit a rozeslat pozvánku ke keramickému kurzu
 vytvořit dotazník spokojenosti pro účastníky kurzu (získání zpětné vazby)

Termín příštího setkání PS je stanoven na 03. 04. 2019 od 15.00 hodiny v prostorách Základní 
školy Komenského 6 ve Žďáře nad Sázavou (3. ZŠ).

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. února 2019

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová

_______________________________________________________________________________

Přílohy k zápisu:
Prezenční listina


