
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 7. ledna 2020 od 16:00 hod 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program: 

 Úvodní slovo, cíle projektu  

 Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou, dotazování 

 Realizované aktivity 

 Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členi: 

 Pan Miroslav Hánečka 

 Paní Olga Fialová 

 Pan Pavel Ešner 

 Paní Hana Štercová 

 Paní Monika Poulová 

 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro polytechniku bylo diskutovat se členy PS o aktuálních tématech 

v oblasti polytechnického vzdělávání, náležitostmi projektu a připravovanými aktivitami. Na programu 

bylo představení aktivit, které se realizovaly nebo jsou naplánovány na příští období podle potřeb 

pracovníků školských zařízení, které vzešly z nápadů, námětů a připomínek projednávaných 

na předchozích schůzkách PS. 

1. Úvodní slovo, cíle projektu 

Paní Karolína Kovářová zahájila a přivítala přítomné na zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku 

v 16:00 hodin. Na úvod zopakovala cíle projektu a obsahovou náplň projektu, včetně přínosu PS pro 

polytechnické vzdělávání. 

2. Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou, dotazování 

Paní Kovářová seznamuje s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast polytechnického 

vzdělávání a aktivitami pro pedagogy a rodiče: 

 Seminář Jak naučit žáky myslet a učit se, FEUERSTEIN - lektoři Petr Jíša a David Schicker 
(9.4.2020) 
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 Lenka Bínová – seminář pro pedagogy Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech věku 
(20.4.2020) 

 Dana Svobodová - Psychomotorické a pohybové didaktické hry - pro MŠ, ZŠ, zájmové 
vzdělávání (5.5.2020) 

 Jiří Halda – seminář Talent a jeho základní atributy (9.10.2020, na 8 hodin) 

 Malá technická univerzita – Úvod do polytechnického vzdělávání (6.2.2021 13:00 – 17:00) 

3. Realizované aktivity 

V poslední době realizovány např. aktivity:  

- Mikulášský den – ve spolupráci s kulturním zařízením KyTiCe ve Světlé nad Sázavou, Městem 

Světlá nad Sázavou 

- Aktivity v knihovně ve Světlé nad Sázavou a v Ledči nad Sázavou 

- Besedy s herci Horáckého divadla v Jihlavě – dramatická výchova spojená s českým jazykem, 

výrobou kulis, prostředím apod.  

- Vystoupení divadla Údif – propojení přírodních věd a polytechnického prostředí 

 

4. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze 

- spolupráce s osobami, které mohou jít příkladem vzhledem ke svému věku a životním zkušenostem - 
oslovit nějaké organizace, domovy důchodců, rodiče, prarodiče (tradice řemesel starších osob), místní 
podnikatele (řemeslníky, malé firmy)… - přetrvává snaha o zajištění, probíhá oslovování 
 
- propojení polytechnického tvoření a matematické gramotnosti – ve výuce pracovních činností (stále 

snaha o zajištění a rozvoj) 

 
5. Závěr 

Zástupce realizačního týmu poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. 

Další setkání PS bude v březnu 2020. 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 7. ledna 2020 

Zapsala: Nikola Krupičková 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


