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Zápis ze 8. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum jednání: Úterý 12. 11. 2019, od 16.00 hod 

Místo jednání: Efko – karton, s.r.o. Nové Veselí 

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

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

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová, Miroslav Kotík 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 
3. Informace o implementační aktivitě Za uměním keramiky 
4. Příspěvky jednotlivých členů PS 
5. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel 
6. Různé 
7. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Miroslav Kotík přivítal přítomné členy. Omluvil svoji nepřítomnost na minulých společných 
setkáních. Proběhly administrativní záležitosti, na které plynule navázala diskuze. 

2. Informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Ve spolupráci s členy PS pro čtenářskou gramotnost je na příští rok plánovaná větší akce, 
a to Veletrh dětské knihy, v prostorách bývalého Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou. Termín 
konání je domluven na 22. – 23. 05. 2020. Cílovou skupinou jsou děti, pedagogové, rodiče 
a široká veřejnost. 

Ve spolupráci s vedoucími PS byl naplánován Víkend plný seminářů, určený pro pedagogy 
základních škol. Termín je stanoven 14. – 15. 02. 2020; místo prozatím hledáme. Potvrzení 
lektoři: Mgr. Kateřina Šafránková (čtenářská gramotnost), RNDr. Hana Lišková (matematická 
gramotnost), PhDr. Jeroným Klimeš, Ph.D. (rovné příležitosti), Eva Fruhwirthová (mozkohračky; 
polytechnické vzdělávání). 

V rámci polytechnického vzdělávání je na duben 2020 naplánováno Programování 3D tisku 
s Mgr. Václavem Černíkem. Jsou naplánována čtyři dvouhodinová setkání v prostorách bývalé 
vodárny. 

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


 
 

 
 
 
 

 „Místní akční plán vzdělávání II ORP Žďár nad Sázavou“,  
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009150 

3. Informace o implementační aktivitě Za uměním keramiky 

Dnešním dnem odstartoval pětidílný cyklus keramického workshopu Za uměním keramiky. 
Je určený pro učitele mateřských a základní škol, kteří mají chuť prohloubit své znalosti 
a dovednosti v oblasti tvoření z hlíny. Běží na základní škole v Polničce a vede ho Mgr. Alena 
Kuncová. Z projektu byl zakoupen materiál. 

4. Příspěvky jednotlivých členů PS 

Detailněji byl rozebrán návrh z minulých setkání, a to podpora mimoškolních aktivit formou 
školního jarmarku a metodických materiálů ,,Jak na to“. Podporovat budeme tři vybrané 
techniky (falešný modrotisk, keramiku a výrobu mýdel). Vše by mělo mít určitou návaznost 
(např. výroba mýdla: přírodopis - sběr a poznávání bylin, výtvarná/pracovní činnost – zpracování 
mýdla; matematika – cena mýdla). Spojovacím prvkem jsou tradiční řemesla. 

Aktivita bude vyhlášena na začátku ledna nového roku. Každá škola, která projeví zájem, si bude 
moci vybrat, do čeho se chce zapojit. S realizačním týmem projektu MAP II si domluví zakoupení 
potřebného materiálu a poskytnutí doporučující metodiky. Úkolem bude využít poskytnutý 
materiál k výrobě výrobků a uspořádání jarmarku na škole pro rodiče a veřejnost. Vyvrcholením 
bude prezentace výrobků na Dni Žďáru, který je plánován na 06. 06. 2020. 

5. Aktivity k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání a řemesel 

Z předešlého bodu vyplynul návrh, že by bylo zajímavé pro pedagogy připravit workshop 
falešného modrotisku, případně zajistit přímo exkurzi do rodinné dílny v Olešnici, kde se zabývají 
nejstarším způsobem potiskování textilu (https://www.modrotisk-danzinger.cz/). 

6. Různé 

Pan Jiří Dvořák se podělil o radostnou informaci, že ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros 
plánuje na začátku příštího roku vydat knížku Keramika pro děti. 

7. Diskuze a závěr 

V závěru byly shrnuty výstupy a úkoly ze společného setkání. 

 Metodický materiál – falešný modrotisk (Mgr. Jiří Dvořák) 

 Zjistit možnost workshopu/exkurze pro pedagogy v Modrotisku rodiny Danzinger 
(Mgr. Jiří Dvořák, Ing. Radka Hudečková, Ph.D.) 

 Jakou cestu zvolit, aby škola mohla uspořádat prodejní jarmark (PS pro financování) 

 Ing. Josef Klement získá informace od Ing. Radky Hronkové ze Střední školy obchodní 
a služeb SČMSD ve Žďáře nad Sázavou  

Termín příštího devátého setkání byl domluven na středu 22. 01. 2020 od 15:00, tentokrát 
ve Velké Losenici. Za poskytnuté místo děkujeme Mgr. Marii Dobrovolné. 

Dobré nápady a náladu prosíme s sebou. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 11. 2019 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová, Miroslav Kotík 

https://www.modrotisk-danzinger.cz/

