Zápis ze zasedání PS pro polytechniku
Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod
Datum konání: 9. ledna 2020 od 16:00 hod.
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:






Úvodní slovo
Připravované aktivity v rámci MAP II Havlíčkův Brod, dotazování
Realizované aktivity
Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze
Závěr







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

Stálí členi:

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 první a druhé schůzce 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 Havlíčkův Brod, dotazování
Paní Karolína Kovářová seznamuje s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast
polytechnického vzdělávání:
-

Aktivní učitel (lektor Lukáš Herman) – seminář Matematická gramotnost - Tipy a triky pro
učitele matematiky – podzim 2020
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-

Lenka Bínová – seminář pro rodiče – I naše děti potřebují hranice - podzim 2020
Zdeněk Martínek – seminář Diagnóza spratek – zima 2020
Malá technická univerzita – úvod do polytechnického vzdělávání – zima 2020
Zdeněk Martínek – seminář agrese a agresivita – jaro 2021

Výše uvedená témata aktivit zahrnují oblast polytechnického vzdělávání a inkluze. Další náměty jsou
diskutovány v rámci zasedání a budou více rozpracovány do březnového zasedání pracovní skupiny.
3. Realizované aktivity
Za rok trvání projektu proběhlo již několik aktivit zaměřených na polytechnické vzdělávání (např.
exkurze, soutěže, veletrh, nácvik chování se při řešení mimořádných situací apod.).
4. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe), diskuze
- spolupráce s osobami, které mohou jít příkladem vzhledem ke svému věku a životním zkušenostem
= oslovit organizace, domovy důchodců, rodiče, prarodiče (v řešení)
- návrh na školitele, např. z podnikatelské sféry – jiný pohled, názor, sdílení zkušeností a příkladů
dobré i špatné praxe (v řešení)
- spojení polytechnického tvoření a čtenářské gramotnosti – návštěva herců z Horáckého divadla
v Jihlavě – realizováno v prosinci 2019
5. Závěr
Zástupce realizátora poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy. Další zasedání pracovní
skupiny bude realizováno na začátku března 2020.

V Havlíčkově Brodě dne 9. ledna 2020.
Zapsala: Tereza Chalupová
Přílohy k zápisu:
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