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Zápis z 10. setkání PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

Projekt MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Datum jednání: středa 19. února 2020, 15:00 

Místo jednání: Základní škola Nížkov 

Přítomní: 

Miroslav Kotík, Mgr. Marta Novotná, Mgr. Ivo Kuttelwascher, 
Mgr. Jiří Dvořák, Mgr. Bc. Kateřina Součková, Monika Kovalská, Mgr. Marie 
Rajnošková, Mgr. Miroslav Kadlec, Ing. Josef Klement, Mgr. Veronika 
Klimešová, Ing. Radka Hudečková, Ph.D. 

Omluvení: Mgr. Marie Dobrovolná 

Vypracoval: Mgr. Veronika Klimešová 

Program setkání: 

1. Úvodní slovo 
2. Informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 
3. Metodické materiály, tvůrčí sady 
4. Keramický workshop (Za uměním keramiky, Za krásou keramiky) 
5. Environmentální výchova a vzdělávání – nezisková instituce Chaloupky 
6. Příspěvky jednotlivých členů PS k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání 
7. Různé 
8. Diskuze a závěr 

1. Úvodní slovo 

Miroslav Kotík a Mgr. Marta Novotná přivítali přítomné členy na pracovní skupině, tentokrát 
na Základní škole v Nížkově. Následovaly administrativní záležitosti, na které následně 
navázala diskuze nad programem setkání. 

2. Informace z projektu MAP II ORP Žďár nad Sázavou 

Ředitelům škol byla rozeslána nabídka účastnit se exkurze do tradiční dílny modrotisku rodiny 
Danzingerů, kteří provozují poslední a původní dílnu v Čechách a na Moravě. Zájem je velký 
a v současné době již máme téměř naplněnou kapacitu. Tento výjezd je předzvěstí chystající 
se tvořivé nabídky. Exkurze se uskuteční 19. března v odpoledních hodinách. 

3. Metodické materiály, tvůrčí sady 

Pan Dvořák představil zpracovanou nabídku „Sady pro deset žáků“ pro techniku nepravého 
modrotisku. Cenová nabídka je po kontrole pana Kotíka nižší než v původní verzi. Rozvinula se 
diskuze nad tím, kolik financí z projektu můžeme do sad investovat a jak je spravedlivě rozdělit 
mezi školy, které o techniku modrotisku projeví zájem. Narážíme totiž na skutečnost, že školy 
mají různé počty žáků nejen ve třídě, ale celkově se liší jejich velikost. 
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Návrhy řešení: Nabídnout školám zdarma ukázku, pokud je to zaujme, mohou si dokoupit sady 

z vlastních finančních zdrojů. Omezit cílovou skupinu na předškoláky v mateřské škole, žáky 3. 

tříd na 1. stupni základní školy a žáky 7. třídy na 2. stupni základní školy. Využití tvůrčí 

příležitosti ošetřit nějakou podmínkou (např. fotodokumentace tvoření a prezentace/výstava 

hotových výrobků ve škole opět fotograficky zdokumentovaná).  

Jaký použít barvící prášek, bylo druhým velkým tématem k diskuzi. Existuje dražší varianta 
barvení látky za studena, nebo levnější barva, kterou je potřeba vařit. Členové se nakonec 
shodli, že práce dětí se odvíjí od angažovanosti pedagoga, který dětem poskytne jednak 
metodické vedení, ale rovněž zajistí bezpečný prostor pro práci. Všichni členové se shodli, 
že barvy rozhodíme odlišně na 1. a 2. stupeň. 

Metodiku dopracuje pan Dvořák, který zváží možnost zapracovat i alternativní cesty, 
jak si pomoci sám (např. plátno nahradit prostěradlem – starým věcem navrátit život). Cílem 
aktivity je návrat k tradicím, k řemeslům. 

Bude rovněž dopracovaná metodika na výrobu svíček, kde byla vybrána varianta výroby litých 
svíček. Této metodiky se ujme paní Součková. 

4. Keramický workshop (Za uměním keramiky, Za krásou keramiky) 

V období od listopadu 2019 do ledna 2020 probíhal keramický workshop pro středně pokročilé 
s Mgr. Alenou Kuncovou. Získali jsme zpětnou vazbu od 7 účastnic a ohlasy jsou velmi 
pozitivní. Jednotlivé citace budou poskytnuty členům pracovní skupiny společně se zápisem. 
Od března poběží pětidílný cyklus keramického workshopu pro zkušené pedagogy mateřských 
a základních škol pod vedením stejné lektorky. V současné době je přihlášeno 9 učitelek. 
Nabídka byla rozeslána ředitelům škol z ORP Žďár nad Sázavou, ale také je dostupná na webu 
projektu (www.zdarns.cz/MAPII) pod záložkou Aktuality.  

5. Environmentální výchova a vzdělávání 

Hosty tohoto setkání byly Monika Kovalská z mateřské školy Kamarád v Novém Veselí a Mgr. 
Marie Rajnošková, vedoucí ekocentra Krátká (Chaloupky – www.chaloupky.cz). Během setkání 
vnášely do diskuze zajímavé náměty, podněty a metodické postupy, které mohou v rámci 
polytechniky přinášet i environmentální vzdělávání. Obě přinesly své zkušenosti, jak 
podporovat kreativitu učitelů a využívat alternativní způsoby tvorby. Všem členům poskytly 
typy na barvířské rostliny, ukázaly vzorník barev z přírodnin a představily zajímavé publikace 
(např. Jak naučit poly – sborník tematických celků na podporu polytechnického vzdělávání 
v mateřských školách nebo Kouzlo zapomenutého od Aleny Uhříčkové). 

6. Příspěvky jednotlivých členů PS k podpoře rozvoje polytechnického vzdělávání 

Vše v rámci ostatních bodů. 

7. Různé 

Členům pracovní skupiny byla představena aktivita, která vyplynula ze setkání 
PS pro matematickou gramotnost, a to Herní maraton (deskových her na podporu 
gramotností) pro děti a rodiče – mezigenerační prolnutí. Předběžně je stanoven termín 

http://www.zdarns.cz/MAPII
http://www.chaloupky.cz/
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na 25. 04. 2020. Bylo doporučeno nechat to spíše na podzim, neboť jaro bude lákat spíše k 
pobytu venku. Celá akce bude ještě dopodrobna rozpracovaná. 
V závěru setkání následovala prohlídka Základní školy Nížkov (www.zs.nizkov.cz).  

8. Diskuze a závěr 

Závěr obsahuje shrnutí výstupů a průběžných úkolů 

 Metodický materiál nepravého modrotisku (Mgr. Jiří Dvořák, Miroslav Kotík) 

 Metodický materiál bylinných mýdel (Mgr. Jiří Dvořák, Miroslav Kotík) 

 Metodický materiál litých svíček (Mgr. Bc. Kateřina Součková) 

Aktuality z projektu sdílíme na webových stránkách projektu (www.zdarns.cz/MAPII), nebo 
je možné nás sledovat na facebookových stránkách (www.facebook.com/MAPZR). 

Termín příštího nebyl prozatím stanoven. Jednotliví členové budou kontaktování vedoucím 
skupiny, panem Miroslavem Kotíkem s návrhem. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21. 02. 2020 

Zapsala: Mgr. Veronika Klimešová 

http://www.zs.nizkov.cz/
http://www.zdarns.cz/MAPII
http://www.facebook.com/MAPZR

