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Zápis ze setkání PS polytechnické výchovy a řemesel č. 10 

22. dubna 2020 
 

Téma:  Distanční vzdělávání, zhodnocení realizace MAP  

Den a místo setkání:  

22. 4. 2020, od 14:30 hod. 

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, 1. patro,  

dveře č. 1.11, velká zasedací místnost 
 

Seznam účastníků 

Mgr. Loukotová, vedoucí PS POL, Mgr. Štouračová,                J. 
Mareček 

Omluveni: Mgr. Cahová 

Za RT: Ing. Zelená, J. Štěpánková, G. Vítková 

 

Program setkání: 

1. Úvod 
2. Zhodnocení práce uplynulého období, COVID_19 
3. Aktuální přehled informací z MAP II 
4. Nové složení PS, představení odborného konzultanta, stanovení vedoucího PS 
5. Implementační aktivity – stav, podzim Setkání nakladatelství, Konference ředitelů škol, 

hromadné setkání všech PS v KD 14. 10. 2020 
6. Individuální úkoly 
7. Kodex školy – povinné téma v analýze MAP II, přípravy 
8. Závěr 

 

 
 

Zahájení Úvod - Přivítání členů skupiny, zahájení schůzky, J. Zelená 
 

Informace ze škol 

Zhodnocení práce uplynulého období 

COVID_19 

Distanční formy vzdělávání, reálné zkušenosti s výukou na dálku 
v období nouzového stavu v ČR 

 

Nouzový stav (COVID-19) 

V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím 

ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru informuje vláda ČR, 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí veřejnost o jednotlivých opatřeních a jejich 

dopadech. 

S platností od 12. 3. 2020 je vyhlášen na celém území České republiky nouzový stav. Uzavírají se 
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všechny školy, u mateřských škol je na rozhodnutí zřizovatele, zda tato zařízení uzavřou či nikoli. 

Uzavírají se obchody kromě potravin a lékáren, uzavírají se hranice.  

Realizované setkání probíhá za přísných bezpečnostních i hygienických podmínek, ne zcela 

standardně. Nicméně pouze jeden člen se omluvil.  

Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhají od poloviny března žádné aktivity pro žáky. 

Mnoho připravovaných akcí se neuskutečnilo, některé jsou přesunuty na následující období. 

Zhodnocení realizace MAP II, 
Individuální úkoly 

Krátké představení materiálů ke schvalování ŘV: 
Strategický rámec 
Projekty PRV – investiční akce škol 
Evaluační zprávy 
Nové seznamy pracovních skupin - návrhy 

 

Setkání ŘV, 13. 5. 2020 
Vzhledem k přetrvávající situaci nouzového stavu v ČR v souvislosti 
s COVID-19 volíme cestu on-line hlasování o schvalování dokumentů 
– formu per rollam 

 

Financování aktivit – účetní 
přehled  
 

J. Štěpánková 
Aktuální stav čerpání prostředků je cca 400.000 Kč na školní rok 
2020-2021  

Další zdroje financování 

Erasmus 
EON 
Materiály do škol – regionální podniky 

 

Konference ředitelů škol, setkání 
nakladatelství, všech PS 

14. 10. 2020 
Dopolední program HELIS – pro školní družiny, polytechnika 

 

Soutěže, vzdělávání 
 

Vandrovní knížka, máme ještě asi 500 ks, které rozdáme. Soutěž - 
Povolání, čím bych chtěl být 

 

Zhodnocení minulé PS  

Chudobínská borovice – více informací zjistí J. Štouračová od p. 
starosty Stalmacha, J. Štěpánková z Mikroregionu 

 

Školní družiny - Nabídka semináře, workshopu „Tvoříme ze dřeva“, 
autor, výrobce a dodavatel Mgr. Jan Helis. Pozveme na prezentaci  
nakladatelství 14.10.2020 v KD Bystřice n.P. 

 

Projektový den - Červen 2020 – přeloženo, asi za rok 
Cílová skupina: 7., 8. ročníky ZŠ – se z důvodu pandemie  Covid 19 
nekoná 

 

Lesní školní družiny – samostatný projekt – nebudeme podporovat  

Soňa Jonášová, Cirkulární ekonomika – již jsme komunikovali/J. 
Zelená, výhledově spolupráce na Bystřicku/recyklace – prozatím 
není bližší spolupráce 

 

  

Czechinvest - Martina Váchová, tel. 725 978 138 
martina.vachova@czechinvest.org 
Programy pro učitele a  výchovné poradce – prozatím jsme 
nezjišťovaly 

 

Materiál do škol – budeme firmy obvolávat o prázdninách  

mailto:martina.vachova@czechinvest.org
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Návrh nových členů ke schválení ŘV dne 13.5.2020: 

V. PS polytechnickou výchovu a řemesla 

1. 
Mgr. Jaroslava Cahová  
vedoucí PS 

Základní škola a Mateřská škola Vír  

2. Mgr. Radomíra Loukotová  Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou 

3. Mgr. Jitka Štouračová Základní škola a Mateřská škola Vír 

4. Jaroslav Mareček Podnikatel, rodič 
 

 

Závěr Poděkování všem členům  

Termín dalšího setkání Srpen 2020 
 

 
 
 

 

 

 


