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Zápis ze 7. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum jednání: středa 02. října 2019, od 16.00 hod 

Místo jednání: Městský úřad Žďár nad Sázavou 

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

Omluvení: Miroslav Kotík 

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 
3. Pokračování keramického workshopu – pro pokročilé 
4. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel 
5. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Mgr. Jiří Dvořák přivítal přítomné členy. Omluvil nepřítomnost vedoucího pracovní skupiny 
a sdělil stručný obsah společného setkání. Proběhly administrativní záležitosti, na které plynule 
navázala diskuze nad jednotlivými body. 

2. Informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Ve spolupráci s vedoucí PS pro čtenářskou gramotnost, ale i ostatními je v plánu tzv. Víkend plný 
seminářů, určený pro pedagogy základních škol. Vizí je během únorového víkendu (14. – 16. 02. 
2020) uspořádat na Vysočině vzdělávací, ale také odpočinkový víkend, který by propojil všechny 
pracovní skupiny (čtenářskou a matematickou gramotnost, polytechnické vzdělávání a řemesla, 
rovné příležitosti). 

Lektoři, o kterých se uvažuje: Mgr. Kateřina Šafránková (čtenářská gramotnost), RNDr. Hana 
Lišková (matematická gramotnost), PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D. (rovné příležitosti), 
Eva Fruhwirthová (mozkohračky), Holky z Vespy (rukodělná činnost). 

Jsme otevřeni novým nápadům a pomoci při realizaci. Bližší informace a průběh plánování bude 
členům pracovní skupiny představen na dalším setkání. Aktuality z projektu sdílíme na stránkách 
www.zdarns.cz/MAPII, nebo www.facebook.com/MAPZR. 

 

http://www.zdarns.cz/MAPII
http://www.facebook.com/MAPZR
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3. Pokračování keramického workshopu – pro pokročilé 

Proběhla rozprava nad tím, jak navázat na keramický workshop, který proběhl začátkem 
letošního roku. Zvažují se prostory, kde by bylo možné ho zrealizovat. V úvahu připadá Základní 
škola Komenského 6, nebo Základní škola Polnička. Osloveny byly dvě místní učitelky 
(p. Iva Kratochvílová a p. Alena Kuncová), které mají zkušenost s vedením keramického kroužku 
na svých školách. V současné době od nich zjistíme jejich ochotu zapojit se, ale také nabídku, 
co mohou nabídnout a předat kolegům. V plánu jsou opět 4 bloky. Podle zájmu by bylo možné, 
aby běžely 2 semináře. 

4. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel 

Z projektu vyplývá, že je potřeba naplnit hodnoty indikátoru vztahující se k mimoškolním 
aktivitám (Každá mimoškolní aktivita, např. blok kroužků se započítává v rámci projektu pouze 
jednou). Mgr. Ivo Kuttelwascher předložil návrh, že by bylo dobré podpořit na školách kroužky, 
které tam již běží (nevymýšlet tedy novou mimoškolní aktivitu) a například jednou za měsíc 
je rozšířit a přinést tam něco nového, například díky metodice Jak na to (viz minulý zápis). Zapojí 
se nejen děti, ale také například rodiče. Dojde tak k podpoře komunitní a otevřené školy. 

Témata na jednotlivé metodiky: keramika, výroba mýdla, výroba ručního papíru, pletení 
z papírových ruliček, pedig, výroba pomlázky, výtvarná dílna Igráček apod. 

Další tvořivé možnosti v rámci mimoškolních aktivit: enkaustika, falešný a pravý modrotisk, 
batikování, síťování (spojitost se síťovkou Vavřína Krčila), drátování, drhání, paličkování, merkury. 

Druhým návrhem bylo propojení s IT, např. robotické stavebnice, programovatelné lego. V této 
oblasti by bylo potřeba nejprve vyškolit pedagogy na programování (obecné, ale i 3D tiskárny), 
ale také běžné znalosti IT (jednoduchý design, OS Android apod). Je možnost oslovit NIDV, 
aby nám nabídli lektory zabývající se touto oblastí, nebo oslovit studenty (např. VŠPJ – Katedra 
technických studií). 

5. Diskuze a závěr 

V závěru byly shrnuty výstupy ze setkání. Implementační aktivity, na které v současné době 
zaměříme: 

 Keramický workshop pro pokročilé 

 Edukativní programovací seminář pro pedagogy 

 Vytvoření metodických listů 

 Rozšíření mimoškolních kroužků 

Termín příštího setkání byl stanoven na úterý 12. 11. 2019 od 16:00, tentokrát v Novém Veselí 
(EFKO – karton, s.r.o.). Dobré nápady a náladu prosíme s sebou. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04. října 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová 


