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Zápis z 6. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum jednání: středa 22. května 2019, od 15.00 hod 

Místo jednání: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

Přítomní: 
Miroslav Kotík (vedoucí PS), Mgr. Marta Novotná, Mgr. Ivo Kuttelwascher, 
Mgr. Jiří Dvořák, Mgr., Bc. Kateřina Součková, Ing. Josef Klement, 
Ing. Radka Hudečková, Ph.D., Mgr. Veronika Klimešová, Mgr. Václav Černík 
(host) 

Omluvení: Mgr. Marie Dobrovolná 

Vypracoval: Miroslav Kotík, Mgr. Veronika Klimešová 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Keramický workshop – hodnocení 
3. Propojení moderní technologie s řemeslem 
4. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel 
5. Různé 
6. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Manažerka projektu a vedoucí skupiny přivítali přítomné členy. Proběhly administrativní 
záležitosti, na které plynule navázala diskuze. 

2. Keramický workshop – hodnocení 

Nebylo na setkání probráno. Výsledky z dotazníkového šetření budou přiloženy k zápisu. 

3. Propojení moderní technologie s řemeslem 

Z minulého setkání vzešla myšlenka propojení moderní technologie s řemeslem (např. formou 
3D tiskárny), u které bylo potřeba promyslet, jakou formou by se dala uchopit v praxi. Na základě 
tohoto byl na PS pozván Mgr. Václav Černík (pedagog Gymnázia Žďár nad Sázavou, skaut), 
který se 3D tiskárnami zabývá. 
Prvotní myšlenkou bylo založit dětský kroužek (neformální vzdělávání je povinným výstupem 
projektu MAP II). Po vzájemné debatě vystoupila na povrch negativa tohoto nápadu, 
a to především nedostatek technického vybavení (kroužek by probíhal v nově otevřené budově 
neformálního vzdělávání – Vodárna) a obava z nestabilního zájmu ze strany dětí v průběhu 
celého trvání kroužku. 
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Dále paní Novotná upozornila, že by bylo potřeba s programováním seznámit především kantory, 
neboť jich v blízkém okolí není mnoho, kteří by se tímto zabývali, a navíc se pak bojí 
jít do neznámých věcí. 
Na setkání bylo dohodnuto, že bude vytvořen pilotní workshop programování (3D tiskárny) 
pro učitele informatiky / matematiky, který by měl stejný záměr jako uskutečněný keramický 
workshop (seznámit s tímto pedagogy, kteří to dále budou moci předávat dětem). Vyřešil 
by se také problém nedostatku PC, neboť každý pedagog by si s sebou přinesl notebook, 
na kterém by mohl pracovat. Navrhují se 4 setkání po 2 hodinách, kdy se nejprve naučí základy 
například ve volně šiřitelném programu 3D Builder a následně by se mohlo jít více do hloubky. 
Kapacita maximálně 10 lidí. Z projektu MAP II by byl zafinancován lektor a případně materiál 
a energie při tisku. 

4. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel 

Pan Dvořák povyprávěl o zkušenostech s Dětským jarmarkem v Blansku, který byl pořádán 
v rámci jedné školy (Základní škola TGM) na Den matek. Byl koncipován tak, že rozvíjel nejen 
dětskou tvořivost, ale učil také žáky finanční gramotnosti, neboť si školáci výrobky sami 
prodávali. Zároveň s tímto přišel do skupiny s otázkou, zda to bude fungovat stejně, pokud 
by došlo k centralizaci (všechny školy na jednom místě), jak bylo navrhováno na minulém setkání. 

Jedním z názorů bylo to, že čím větší akce to bude, tím se lidé více uzamknou a dojde 
k odosobnění. Návrhem je nechat to v režii školy a vytvořit metodiku Jak na jarmarky, 
aby to fungovalo (cca 20 výtisků), která by předurčovala určitou štábní kulturu. Např. název, 
pod kterým bude akce realizována (období a příležitost zůstane v režii školy), aby bylo vidět, 
že se jedná o putovní aktivity, která má souvislost s projektem MAP II. Obsahovala by postup 
na výrobky s příběhem. 

 například mýdlo: přírodopis – sběr bylin  pracovní / výtvarná činnost – výroba mýdla 
 dějepis – historie mýdla  matematika – finanční gramotnost (prodej mýdla). 

Byly by zajištěny z těchto akcí výstupy (např. fotodokumentace). 

Pan Kuttelwascher navrhnul, že by bylo možné prezentovat školy z ORP a jejich výrobky 
na Dni Žďáru 2020. 

Pan Dvořák společně s panem Kotíkem představili kreativní knihu Amos, kterou vydal 
ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros. Jedná se o využití recyklovatelných věcí. V souvislosti 
s tím se rozjela diskuze nad tím, zda by nebylo možné vytvořit webové stránky (nebo levnější 
variantu - Facebookovou skupinu), kde by firmy prezentovaly, jaký mají zbytkový materiál, a 
např. čtvrtletně by došlo k jejich vydávání. Myšlenka padá na lidech. Firmy mají za odpady, které 
odváží, peníze – je to pro ně jednodušší cesta, než zaúkolovat a zatížit personál. 

5. Různé 

Společnost EFKO ve spolupráci s Novou školou, s.r.o. (https://www.nns.cz/blog/) vydala stavebnici 
Abeceda, která se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti, jemné motoriky a představivosti. 
Je určena pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Stojí cca kolem 100 Kč a metodika 
k ní je volně ke stažení. 

https://www.nns.cz/blog/
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6. Diskuze a závěr 

V závěru shrnul vedoucí skupiny výstupy ze setkání a poděkoval přítomným za účast a spolupráci. 

Úkoly, které vyplynuly z diskuze: 

 paní Dobrovolná a Novotná jakožto zkušené vytvoří kostru toho, jak by měl jarmark 
vypadat 

 RT projektu MAP II zjistí, jak se k tomu staví legislativa; co je potřeba udělat, aby škola 
mohla jarmark pořádat a bylo to v souladu se zákonem (např. založení spolku a všechny 
náležitosti, které to obnáší) 

 Termín příštího setkání byl stanoven v rámci všech pracovních skupiny, a to na středu 
26. 06. 2019 od 15:00 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (zasedací místnost 
Zastupitelstva Města). 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27. května 2019 

Zapsala: Miroslav Kotík, Mgr. Veronika Klimešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 

Přílohy k zápisu: 
Vyhodnocení workshopu „Za tajemstvím keramiky“ 
Prezenční listina 
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Byla přínosem pro moji další práci v této oblasti 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Zúčastnila bych se znovu 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Naprosto
nesouhlasím

MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

Vyhodnocení workshopu „Za tajemstvím keramiky“ 

Vážený účastníku, prosíme o vyplnění následujícího dotazníku, který je reflexí na proběhlou 

aktivitu projektu MAP II. 

Uvedené informace jsou určené výhradně pro realizační tým projektu MAP II jako podklad 

pro hodnotící zprávu. Budou sloužit pro vyhodnocení toho, co se podařilo, co je potřeba 

zlepšit, ale také ke zmapování doposud nepokrytých oblastí, na něž je třeba se zaměřit. 

Děkujeme za Vaši spolupráci. 

Uskutečněná akce 

 

 

 

 

Naplnila moje očekávání 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Rozšířila moje znalosti, schopnosti a dovednosti 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Naprosto
nesouhlasím
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Předávané informace / práce lektora: 

          
 

           

V druhé části Vás prosíme o zamyšlení se nad uvedenými otázkami. 

 

Máte ve svém okolí někoho, kdo by se mohl stát leaderem 1 v oblasti polytechniky, řemesel, 

přírodních věd, matematiky, češtiny, či jiné oblasti?  

V oboru ČJ – Mgr. Lucie Topinková 

1 Leaderem je inspirativní výborný učitel, který motivuje své žáky, dokáže je zapálit a nadchnout se pro zajímavé  

činnosti, pomáhá ostatním pedagogickým pracovníkům v jejich rozvoji, zkouší nové metody přístupy 

a vyhodnocuje jejich přínos. 

 

 

Byly srozumitelné 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Naprosto
nesouhlasím

Byly dostatečně obsáhlé 

Naprosto
souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Byla jsem spokojena s přístupem lektorky 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše souhlasím

Naprosto nesouhlasím

Výklad lektorky byl srozumitelný 

Naprosto souhlasím

Spíše souhlasím

Neutrální postoj

Spíše nesouhlasím

Naprosto nesouhlasím
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Jaká témata workshopu, besedy, či přednášky, bychom mohli zrealizovat s rodiči či širokou 

veřejností aby byla z Vašeho hlediska přínosná? 

Malování pravou hemisférou. Výroba figurek z kukuřičného šustí. Výchovné metody a trendy v rodině 

– např. dle Hermanna. Důslednost a hranice při výchově. Aktivní naslouchání dětem. Domácí příprava 

dětí na vyučování. 

 

Jakou znáte skupinu, neziskovou organizaci, spolek či sdružení, které se nadstandardně věnuje 

dětem, žákům, jejich rodičům a v projektu MAP II bychom je mohli oslovit ke spolupráci? 

Rodinné centrum Srdíčko Žďár nad Sázavou. Rozmarýnek. Sbor dobrovolných hasičů. Sokol. 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Spektrum. 

 

Jak vnímáte projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou? Co považujete za jeho pozitiva / negativa? 

Bezplatné akce pro školy / pedagogy. Velká nabídka kurzů a seminářů, dostupnost, 

strukturovanost. Bohatá nabídka, zkušení lektoři, snaha vyhovět učitelům. 

Jsem velmi spokojená. Nabídka je pestrá, vyhovující. Je prima, že jsou semináře v místě 

pracoviště a bydliště. 

 

Prostor pro vlastní náměty a doporučení pro organizátory. 

Polytechnická gramotnost, dramatika. Opakovat gramotnosti, aby se mohli zúčastnit všichni 

zájemci. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný den. 

 


