Zápis ze zasedání PS pro polytechniku
Místo konání: Malá zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod
Datum konání: 24. srpna 2021 od 14:00 hod.
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:






Úvodní slovo
Informace o projektu
Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny
Tematické celky a zaměření skupiny
Závěr



Pan Miloš Kejklíček – novým členem Martin Domkář – AZ Centrum Havlíčkův
Brod
Pan David Šorm – FS ČCE v Horní Krupé
Paní Kateřina Klementová – MŠ Přibyslav
Pan Luboš Zavadil – novým členem Ilona Sýkorová – MŠ Veselý Žďár
Pan Jaromír Sukup – ZŠ Přibyslav

Stálí členi:






1. Úvodní slovo, cíle projektu
Slečna Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku
v 14:00 hodin. Dále seznámila členy s programem a s aktuálními tématy v oblasti polytechnického
vzdělávání. Především, ale přivítala nové členy pracovní skupiny, kterými členy jsou pan Martin
Domkář (AZ Centrum Havlíčkův Brod) a paní Ilona Sýkorová (MŠ Veselý Žďár).
2. Informace o projektu
Slečna Chalupová na úvod připomenula základní principy projektu MAP II pro ORP Havlíčkův Brod a
význam rozvoje polytechnického vzdělávání, a to především kvůli novým členům PS. Zdůraznila také
cíle projektu a obsahovou náplň, včetně přínosu PS pro polytechnické vzdělávání
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3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny
RT informoval účastníky o aktuálním stavu regionální učebnice Havlíčkobrodska, na které nyní
probíhají poslední korektury a grafické úpravy. Koncem letošního roku by měla být učebnice hotová a
distribuována do škol. V rámci diskuze, bylo zjišťováno kolik výtisků, by školy chtěly do výuky. RT také
informoval členy PS o probíhajících přípravách projektu MAP III. Aktivita, která nadále bude
pokračovat je sdílený rodilý mluvčí (metoda CLIL). Pedagogové vznesli návrh na spolupráci/školení
s organizací Chaloupky. Cítí potřebu prohlubovat manuální tvoření nejen u dětí, ale i mezi pedagogy.
Na nový školní rok jsou opět plánovány přednášky od pracovníků z muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
(dle aktuálních možností a podmínek vstupu do škol). V průběhu setkání probíhala diskuze, ze které
vzešlo mnoho zajímavých námětů na semináře například intuitivní pedagogika nebo uchopení tématu
smrti u dětí i dospělých.
4. Tematické celky a zaměření skupiny
Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky polytechnického vzdělávání na území ORP Havlíčkův Brod,
a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ a volnočasového vzdělávání. Cílem je také
prohlubování znalostí a dovedností pedagogů z oblasti polytechniky.

5. Připravované aktivity, dotazování, diskuze
- exkurze a semináře (workshopy, besedy) – RT informoval pedagogy o plánovaném setkání ředitelů a
zřizovatelů, kde vystoupení PaedDr. Zdeněk Souček s tématem „Dobrá spolupráce ředitele a
zřizovatele“
- seminář – Robert Čapek (Učitel a rodič: spolupráce, vedení třídní schůzky a komunikace s rodiči)
- přednáška pro veřejnost – „Kdo uteče, vyhraje“ – kpt. Mgr. Linda Hrubá
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6. Závěr
Zástupce realizátora poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. Další zasedání pracovní
skupiny bude realizováno v průběhu listopadu 2021.

V Havlíčkově Brodě dne 24. srpna 2021
Zapsala: Nikola Krupičková
Přílohy k zápisu:
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