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Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 17. června 2020, od 14:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo 

 Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

 Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

 Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 

 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání bylo seznámit členy PS s připravovanými 
aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty. Zhodnocení situace a 
distanční výuky v době nouzového stavu.  
 
1. Úvodní slovo 

Slečna Tereza Chalupová zahájila a přivítala přítomné na zasedání pracovní skupiny pro polytechnické 

vzdělávání v 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Světlé nad Sázavou. 

2.  Aktuální informace o projektu, realizované aktivity  

V úvodu setkání seznámila slečna Chalupová účastníky s aktuálními informace o projektu MAP II.  Všem 

zúčastněným poskytla informace o proběhlých aktivitách, které se uskutečnili od začátku roku. 

Poslední vzdělávací akce proběhla začátkem března a poté se všechny akce museli zrušit z důvodu 

uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu. Ještě před uzavřením škol se stihly některé školy zúčastnit 

naplánované výuky lesní pedagogiky v přírodě. Lesní pedagogika probíhala na podporu 

environmentální gramotnosti žáků a vznikla na popud pedagogů a zájmu o tuto tématiku.  Školy, které 

se lesní pedagogiky zúčastnily, byly nadšení. Další školy se jí budou moc zúčastnit zase na podzim. 
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3.  Zhodnocení situace v době nouzového stavu 

Nouzový stav a s tím související uzavření škol, bylo  pro pedagogy velmi náročné a museli si poradit 

s výukou na dálku. Slečna Chalupová vyzvala přítomné členy, aby se vyjádřili k současné situaci a 

nastínili ostatním, jakým způsobem probíhala výuka na jejich školách či zařízeních. Členové PS, kteří 

jsou ředitelé školských zařízení jako je SVČ nebo DDM se vyjádřili k situaci, že bohužel nebylo možné, 

aby veškeré kroužky probíhali, ale snažili se alespoň na dálku pomocí platformy Facebook 

zprostředkovat dětem nejrůznější tipy na domácí aktivity. Paní Fialová zmínila konkrétní stránky na 

aktivity a to: www.mitkamjit.cz. Na portálu jsou sdíleny aktivity z různých zařízení po ČR. Během 

nouzového stavu se také snažili inspirovat děti ke kreativní činnosti i doma a na Facebookový profil 

sdíleli tipy na vyrábění z papíru a za použití zdrojů, které najdou děti přímo doma.  

4.  Připravované aktivity, dotazování, diskuze 

Realizační tým seznamuje přítomné s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast 

polytechnického vzdělávání na nový školní rok 2020/2021: 

 Nina Rutová – Čtenářské dílny (23. 9. 2020) 

 Iva Pasková – Nepodceňuj dětské kreslení (jaro 2021) 

 Dana Svobodová – Psychomotorické a didaktické hry  

Dále slečna Chalupová vybídla přítomné k volné diskuzi.  Pan Ešner na minulém setkání projevil zájem 

o znovu zrealizování akce pro žáky s názvem „Zvládání mimořádných situací ve škole“, RT přislíbil 

realizaci této akce na jaře 2021.  

5. Závěr 

Závěrem slečna Chalupová všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi členů PS a pozvala je na 

další setkání, které se uskuteční koncem října.  

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 17. června 2020 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

http://www.mitkamjit.cz/

