Zápis ze zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku
Místo konání: Velká zasedací místnost Světlá nad Sázavou, MěÚ
Datum konání: 26. března 2019 od 12:30
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:








Přivítání členů
Obecně o projektu, základní informace
Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny
SWOT analýza
Tematické celky a zaměření skupiny
Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou – dotazování, diskuze
Závěr

Stálí členi:
-

Pan Miroslav Hánečka
Paní Olga Fialová
Pan Pavel Ešner
Paní Hana Štercová
Paní Pavlína Karlová
+ David Šorm

Cílem druhého setkání Pracovní skupiny pro polytechniku bylo seznámit členy PS s projektem,
náležitostmi a připravovanými aktivitami.
1. Úvodní slovo, cíle projektu
Paní Karolína Ortová zahájila a přivítala přítomné na druhém zasedání Pracovní skupiny pro
polytechniku ve 12:30 hodin.
2. Základní informace o projektu
Paní Ortová prezentovala základní informace o projektu MAP II pro ORP Světlá nad Sázavou.
3. Aktivity realizačního týmu a pracovní skupiny
Členové PS byli informováni o akcích, které již proběhly nebo se připravují na základě podnětů,
informací a zkušeností, které vyplynuly z úvodního sezení PS.
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4. SWOT analýza
Členům PS byla předložena SWOT analýza, která mapuje problematiku Polytechniky (byla
participativně vytvářena ve spolupráci se zástupci škol). Členové PS SWOT analýzu připomínkují a
navrhují úpravy. Finální podoba SWOT analýzy bude zaslána emailem na všechny členy PS a bude
prezentována na Řídícím výboru.
5. Tematické celky a zaměření skupiny
Cílem práce pracovní skupiny je podpora společného plánování a spolupráce subjektů v území, tak aby
byly zohledněny místně specifické potřeby a z prostředků MAP II podpořeny ty aktivity, které území
naplánuje. Obsahem práce je rozvoj polytechnické výchovy v ORP Světlá nad Sázavou, a to napříč celým
vzdělávacím systémem – od MŠ, přes ZŠ, po VOŠ. Využíváme místních lídrů/expertů a jejich zapojením
do práce PS podpoříme projekty identifikované v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem je podpora
zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky polytechniky,
environmentálního vzdělávání a řemesel tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků. Součástí práce je také
spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem podnítit podnikavost a kreativitu.
6. Připravované aktivity v rámci MAP II Světlá nad Sázavou – dotazování – možnosti a náměty,
diskuze
- exkurze – nápady: Brno - VIDA! science centrum, Technické muzeum v Praze, Alternátor Třebíč, IQ
park, apod.
- vzdělávání pedagogů
- „vyzkoušení“ si řemesel - nápad „Trh řemesel“ – pro žáky, aby poznali řemesla, viděli práci řemeslníků
v praxi (podpora polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství); pozvat švadleny, včelaře,
brusiče skla, fotografy, truhláře, biofarmáře, kováře, aj. – řemeslníci by komunikovali s dětmi –
doporučení uspořádat tuto akci pro menší žáky, 3. - 6. třída, děti v tomto věku mají zájem zkusit si nové
činnosti, které je mohou do budoucna ovlivnit ve výběru povolání, případně dalšího vzdělávání
- diskuse nad jednotlivými tématy a formou zajištění
- propojení polytechniky a environmentálních aktivit (souvislost s ekologicky šetrnými opatřeními)
- zapojení externích odborníků z firem, společností, mistrů ze škol apod.
- probíhá výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ na téma „Čistá řeka Sázava na Vysočině a příroda“, po
vyhodnocení výsledků bude uspořádána vernisáž a výtvarné práce budou vystaveny, pro příště
možnost udělat modely (3D) – v rámci pracovních činností
- pověsti - Lipnice – propagace regionální historie pro žáky 2. stupně ZŠ, procházka po kulturních
památkách, historická řemesla, společná akce pro rodiče s dětmi - rodinný výlet pod vedením školy
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- nadstandardní prohlídka Lipnice, herní plán v psinci – hra lze pro zájemce a návštěvníky hradu
objednat
- Sázavka - stopy po středověké těžbě, hledání tras v místním regionu, hledání pověstí, nakreslení
pověstí, pracovní listy vytvořit
- semináře – chystaný seminář na chemické pokusy – pedagožka z pardubické základní školy předvede
a naučí zájemce jednoduché chemické pokusy přímo v učebně, seminář pro 20 pedagogů, praktické
příklady využitelné pro výuku (na základě poptávky)
- realizační tým nabízí pomoc školám při oslovování podnikatelů a firem, zda by uvítaly nepotřebné
zbytky materiálů do výuky pracovních činností, výtvarné výchovy, apod. Např. firma Pleas, firmy
pracující s drátky,…aj. Školy se mohou ozvat, co by potřebovali, realizační tým oslovím firmy a pokusí
se spolupráci domluvit. Podobný projekt již Královská stezka realizovala – spolupráci ZŠ a truhlářské
dílny – zbytky fošen a dřeva pro práci v dílnách
- realizační tým žádá členy PS o zasílání nápadů, náměty na exkurze, školení, případně další aktivity,
které by pedagogy zajímali
9. Diskuse, závěr
Zástupce MAS poděkovali za podnětnou diskusi s ostatními členy úvodního zasedání a rozloučili se.
V Havlíčkově Brodě dne 26. března 2019.
Zapsala: Květa Lutnerová
Přílohy k zápisu:


Prezenční listina

Zapsala: Květa Lutnerová
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