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Zápis z 9. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum jednání: Středa 22. 1. 2020, od 16.00 hod 

Místo jednání: ZŠ Velká Losenice 

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

Omluvení: Mgr. Veronika Klimešová 

Vypracoval: Radka Hudečková, Miroslav Kotík 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Prohlídka ZŠ Velká Losenice 
3. Zhodnocení implementační aktivity „Za uměním keramiky“ 
4. Metodiky pro školy – falešný modrotisk, výroba bylinných mýdel, keramika 
5. Různé 
6. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Miroslav Kotík a Mgr. Marie Dobrovolná přivítali přítomné členy. Poté proběhly administrativní 
záležitosti, na které navázala prohlídka základní školy. 

2. Prohlídka ZŠ Velká Losenice 

Ředitelka školy, Mgr. Dobrovolná provedla přítomné po základní škole. Členové PS měli možnost 
si prohlédnout a obdivovat moderně a vkusně vybavené třídy, dílnu, tělocvičnu, šatny, nově 
zrekonstruovanou kuchyň aj. 

3. Zhodnocení implementační aktivity Za uměním keramiky 

Manažerka projektu informovala o ukončení pětidílného cyklu keramického workshopu Za 
uměním keramiky, který na základní škole v Polničce vedla Mgr. Alena Kuncová. Workshopu pro 
středně pokročilé keramiky se účastnilo 13 pedagogických pracovnic působících v mateřských a 
základních školách na území ORP Žďár nad Sázavou. Workshop Za uměním keramiky byl velmi 
pozitivně hodnocen (manažerka projektu osloví účastnice s prosbou o písemné hodnocení 
workshopu) a jeho účastnice mají chuť a zájem pokračovat v poslední úrovni keramických 
workshopů. Cílem je, aby absolventky keramických workshopů v novém školním roce rozběhly 
keramické kroužky pro děti a žáky ze svých škol, proto je předběžný termín konání opět 
pětidílného cyklu workshopu pro pokročilé stanoven na jaro 2020 (březen, duben). Z rozpočtu 
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projektu MAP II bude zakoupen materiál, placena lektorka a částka za pronájem keramické dílny 
a výpal. 
 
4. Metodiky pro školy – falešný modrotisk, výroba bylinných mýdel, keramika 
Mgr. J. Dvořák všem přítomných představil vzorně a detailně vypracovanou metodiku 
falešného = nepravého modrotisku (viz příloha zápisu). Debatovalo se o možnostech 
potiskování – pravděpodobně nejsnazší pro děti a žáky by mohla být vosková batika alá 
modrotisk či tisk vlastnoručně vyrobenými razítky z mechové gumy. Každopádně se však 
školám ponechá prostor pro vlastní fantazii. Následně proběhla diskuze nad tím, k čemu by 
mohl modrotiskem dekorovaný kus látky sloužit. Členové PS se shodli na tom, že buď jako 
šáteček na krk, nebo jako pytlík na usušené bylinky (např. levandule), případně by se dal 
výtvor zarámovat jako obrázek. 
Dále probíhala debata nad dalšími metodikami, které nabídneme školám. Výroba bylinných 
mýdel byla jednoznačně odsouhlasena. Původně zamýšlená keramika však byla zamítnuta a to 
z důvodu, že ne každá škola disponuje keramickou dílnou a pecí. Proto byla zvolena jiná 
technika – výroba vonných svíček. Do příštího setkání Mgr. J. Dvořák vypracuje metodiky a 
realizační tým MAP II vytvoří pozvánku/nabídku pro školy, aby se zapojily do tohoto projektu. 
Školám budou nabídnuty všechny 3 metodiky a také zafinancování materiálu podle počtu 
nahlášených dětí/žáků. Budou vytvořeny sady (a 10ks) potřebných pomůcek/materiálu na 
jednotlivé techniky. 

5. Různé 

Mgr. J. Dvořák rozvířil debatu kolem 3D tisku. Pro pedagogy bude v dubnu organizován v rámci 
projektu MAP II workshop na programování 3D tisku. Stále však narážíme na to, že školy většinou 
nemají 3D tiskárny. 

6. Diskuze a závěr 

V závěru vedoucí PS poděkoval Mgr. Dobrovolné za možnost prohlídky školy a poskytnutí prostor 
pro setkání PS. Dále byly shrnuty výstupy a úkoly ze společného setkání. 

 Metodický materiál – výroba bylinných mýdel a výroba svíček (Mgr. Jiří Dvořák) 

 Kalkulace sad (po 10 ks) potřebného materiálu na jednotlivé metodiky – Miroslav Kotík 

 Vytvoření nabídky pro školy – 3 techniky (Ing. Radka Hudečková, Ph.D., Mgr. Veronika 
Klimešová) 

 Zjistit vhodný termín (19. nebo 24. března?) workshopu/exkurze pro pedagogy do dílny 
Modrotisku rodiny Danzinger (Mgr. Jiří Dvořák) 

 Po výběru konkrétního termínu nabídnout pedagogům možnost exkurze (rozeslat 
pozvánky ředitelům škol) + zajištění autobusu na trasu Žďár n/S – Olešnice a zpět (Ing. 
Radka Hudečková, Ph.D.) 

 Požádat účastnice keramického workshopu o hodnocení a zpětnou vazbu (Ing. Radka 
Hudečková, Ph.D.) 

Termín dalšího setkání PS byl stanoven na středu 19. 2. 2020 od 15:00, tentokrát v základní škole 
v Nížkově. Za poskytnuté místo děkujeme Mgr. Martě Novotné. 
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Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 1. 2020 

Zapsala: Radka Hudečková, Miroslav Kotík 


