
1. Souhrnný zápis z jednání PS POLYTECHNIKA, duben 2018 
 
 
Poznámka: Zpracuje vedoucí pracovní skupiny, následně zašle na členy realizačního týmu  
do 30. 4. 2018. Tato forma zápisu bude podkladem pro zveřejnění na webových stránkách projektu. 
Jana.Stepankova@bystricenp.cz 

map@bystricenp.cz 
 
 

Pracovní skupina: Pracovní skupina pro polytechniku a řemesla 

Datum jednání: 23.4.2018 

Místo jednání: MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 

Přítomni: Mgr. Jitka Štouračová, Michal Neterda, Mgr. Radomíra Loukotová, Ing. Jitka Zelená, Jana 
Štěpánková, Ing. Tomáš Krejčí 

Vypracoval: Tomáš Krejčí 

 
Datum a místo následné schůzky:  
 

 
1. Program 
- seznámení s týmem PS polytechnika a řemesla  
- rozbor aktivit projektu 
- seznámení s prioritními oblasti, harmonogramem, objemem finančních prostředků, 

způsobilých aktivitách 
- seznámení s chodem pracovní skupiny - struktura zápisů ze schůzek, vykazování práce 
- diskuse, dotazy 

 
2. Diskuze - reflexe na 1. setkání POLYTECHNIKA A ŘEMESLA 
- schůzka a její náplň na jednotlivé členy pozitivně zapůsobila 
- členové skupiny si vytvořili pozitivní dojem z připraveného programu projektu  
- došlo k aktivnímu zapojení do diskuze na dalším rozvoji projektu v následujícím projektovém 

období 
 

3. Návrh témat a okruhů do programu na další setkání 
- pro další období byla definována další témata nad kterými by měla skupina diskutovat a 

eventuálně je zařadit do programu projektu 
- konkrétně se jedná o následující - pracovní činnosti dívčího charakteru v kuchyňkách škol, 

chemické pokusy v laboratoři vodárny Švařec, kombinace výuky mladších žáků ZŠ se žáky 
vyšších ročníků, anebo v kombinaci se středními školami, téma DNY s … (např. s kuchařem, 
zedníkem, tesařem …) 

 
4. Návrh aktivit a opatření pro PS financování k diskuzi 
- aktivity, které byly navrženy k financování v pracovní skupině - lektorská činnost na 

malotřídních školách v regionu, technický kroužek při ZŠ Nádražní, školení práce na PC pro 
starší 
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5. Téma na příští setkání 
-  

 
6. Úkoly, delegování jmenovitě: 
- při setkání vzešly pokyny k vyplňování výkazů práce a jejich distribuci k projektovému týmu - 

úkol pro všechny členy týmu 

 


