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Zápis ze setkání PS polytechnické výchovy a řemesel č. 11 

7. říjen 2020 

 

Téma:  Distanční vzdělávání, zhodnocení realizace MAP  

Den a místo setkání:  

7. 10. 2020, od 14:30 hod. 

MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, 3. patro,  

dveře č. 3.1. 
 

Seznam účastníků 

Mgr. J. Cahová, vedoucí PS POL, Mgr. R. Loukotová,  J. Mareček 

Omluveni: Mgr. Štouračová,                 

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

 

Program setkání: 

1. Úvod 
2. Návrhy programů do škol: 

 Neživá příroda – pro 4. ročníky/J. Mareček 

 Obnovitelné zdroje – animační program se soutěžními otázkami, povede 
odborník; pro I. i II. stupeň/EON 

3. Aktuální přehled informací z MAP II, akční plán 2020-2021, implementační aktivity  
4. Aktualizace Strategických rámců 
5. Individuální úkol, krátké zhodnocení 
6. Vize PS POL v posledním roce fungování projektu MAP II 
7. Vyhodnocení práce ve skupině 
8. Závěr 

 

 
 

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

Body k jednání skupiny 

Aktuální přehled informací z MAP II 

∙ Schválení rozpočtových výdajů pro školní rok 2020-
2021 PS FIN 

∙ Přerozdělení prostředky pro preventivní programy, pro 
školy/nakladatelství 

Akční plán 2020-2021 

∙ Vzdělávací aktivity pro MŠ a ZŠ/ pedagogové 
∙ Prezentace nakladatelství, konference ŘŠ/14.10.2020 

v KD v Bystřici n/P. 
∙ Zasedání ŘV/ 11.11.2020 

 



 

MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

 

Informace ze škol 

Zahájení školního roku proběhlo tradičně, ale situace 
s epidemií SARS-CoVID-19 je neustále velkým strašákem. Zda a 
jak dlouho bude probíhat výuka ve školách tradičním, 
prezenční formou studia, je otázkou. Je dobře, že se podařilo 
v září 2020 realizovat několi workshopů pro mateřské školy 
s tématikou OD SEMÍNKA PO VÝROBEK“, které vedl pan 
Mareček a jeho vystoupení měla velký kladný ohlas. 

Pro základní školy chystáme programy: 

NEŽIVÁ PŘÍRODA – pro 3.-5. ročníky vzdělávací program se 
zaměřením na minerály, nerosty a jiné druhy kamenů 
v regionu Bystřicka. 

ÚKOL: zpracovat vhodné pracovní listy. 

Obnovitelné zdroje – animační program se soutěžními 
otázkami, povede odborník; pro I. i II. stupeň/EON 
Distributory, a.s. 

 

Informace z MAP II 

Aktuální přehled informací z MAP II, akční plán 2020-2021, 
implementační aktivity – krátká informace z pracovní skupiny 
financování. 

Proběhne revize SWOT3 analýz do závěrečné podoby MAP II, 
zadáno domácím úkolem, který bude zaslán e-mailem. 

 

Kontakt na Mgr. Danu Fialovou: 

fialova@komorazdar.cz, 775419878, Okresní hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou. 

https://www.linkedin.com/in/dana-fialov%C3%A1-38b101183/   

 

Zhodnocení realizace MAP II, 
Individuální úkoly 

Termín realizace MAP II – ukončení, je k 30.6.2021. Máme 
informace, že koncem září 2020 vyjde avízo na projekt MAP III 
a následně informace k novému projektovému období 2021-
2027. 

 

Poznámky a připomínky 
ostatních členů skupiny 

V každé povinné oblasti projektu MAP II je třeba z terénu 
vytipovat osobnosti, které by se staly lídry/experty v oblasti, 
které zastupují.  

V PS polytechnické výchovy a vzdělávání – požádala bych vás o 
souhlas se zveřejněním obdobně jako P. Špaček: 

https://www.bystricenp.cz/matematicka-gramotnost 

V případě souhlasu stačí souhlas v e-mailu. 

 

Poznámky --- 
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