Zápis ze zasedání PS pro polytechniku
Místo konání: Velká zasedací místnost na MěÚ – Havlíčkův Brod
Datum konání: 4. června 2019 od 14:15
Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu)
Program:






Úvodní slovo, cíle projektu
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
+ další v rámci vlastního zájmu

Stálí členi:

Cílem třetího 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 Kovářová zahájila a přivítala přítomné na druhém zasedání Pracovní skupiny pro polytechniku
ve 14:15 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 Kovářová seznamuje s připravovanými aktivitami v rámci MAP II pro oblast polytechnického
vzdělávání:
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- Chaloupky Horní Krupá – seminář Polytechnické vzdělávání v MŠ – 11.9.2019
- Workshop řemeslných dovedností v Havlíčkově Brodě (od září 2019)
- Iva Svobodová – Chemické pokusy – 3.10.2019
- Malá technická univerzita – Úvod do polytechnického vzdělávání – 6.2.2021
Pan David Šorm navrhuje realizovat vzdělávání pro členy pracovních skupin a Řídícího výboru na téma,
jak IT a interaktivní nástroje ovlivňují vývoj dětí a jejich kreativitu (doporučuje knihu Digitální
Demence).
3. Realizované aktivity
V minulém období proběhla exkurze do SCIO školy v Jihlavě a Waldorfské školy v Pardubicích.
V průběhu akce „Čistá řeka Sázava na Vysočině“ probíhala výtvarná soutěž pro děti a žáky na téma
prostředí okolo řeky. Soutěž byla zakončena slavnostní vernisáží a výstavou obrázků v kavárně Cafe Art
v Havlíčkově Brodě.
Ve sledovaném období také probíhala aktivita společnosti Progress Rescue – Chování a pomoc při
řešení mimořádných situací, která pojila praktický nácvik od zdravotníků, hasičů a policistů.
4. Aktivity z dalších území (příklady dobré praxe)
Pan Zavadil zmiňuje pořízení vyvýšených květináčů pro děti a žáky do škol (pěstování bylin, zeleniny,
propojení s kuchyňským zpracováním).
Přítomní doporučují i spolupráci se staršími osobami, které mohou jít často příkladem vzhledem
k tradicím a zvyklostem.
Z další diskuse padá návrh i na poptání stavebnice Teifoc pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ (sada obsahuje cihličky
a maltu).
5. Diskuse, závěr
V další diskusi byla zmiňována aktivita herců z Horáckého divadla v Jihlavě, kteří jsou ochotní dětem a
žákům přiblížit přípravu divadelních představení, včetně nácviků, výroby kulis a kostýmů. Tato aktivita
by mohla být inspirativní ve spojení polytechnického tvoření a čtenářské gramotnosti.

Zástupce MAS poděkoval za podnětnou diskusi s ostatními členy úvodního zasedání a rozloučil se.

V Havlíčkově Brodě dne 4. června 2019.
Zapsala: Karolína Kovářová
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Přílohy k zápisu:
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