
 

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

 

Zápis ze setkání PS polytechnické výchovy a řemesel č. 13 

18.3.2021  
 

Téma:  Workshop – Tvoříme ze dřeva 

Den a místo setkání:  
18. 3. 2021, od 13:00 – 16:00 hodin 

 Online  

Seznam účastníků 

Mgr. J. Cahová, vedoucí PS POL 

Mgr. R. Loukotová,  

Mgr. J. Štouračová 

Jaroslav Jan Mareček 

Za RT: Ing. J. Zelená 

 

Program setkání: 

1. Úvod 
2. Informace z projektu MAP II 
3. MAP III 
4. Workshop – Tvoříme ze dřeva 
5. Individuální úkoly 
6. Závěr 

 

 
 

Aktuální přehled informací 

z MAP  
 

Shrnutí aktivit: 

- ukončení soutěže VODA ŽIVÁ 
- Grafické návrhy na E. ON trafostanice, realizace v létě 

2021 
- EVVO/ výsledky pro ředitele škol, zřizovatele 
- Připravujeme:  
- Vandrovní knížky – soutěž pro 1. Stupeň, ukončeno – 

ceny si rozebraly: Rozsochy a Rožná 
- společné setkání pracovních skupin/ květen 2021 

 

Podpora polytechnické výchovy – HELIS, stavebnice pro 
nejmenší, školní družiny, pro 1. stupeň 

28. 4. 2021 – seminář: Formativní hodnocení žáků se SPV/Mgr. 
Forýtková 

 

MAP III 

MAP III 

Základní body navazujícího projektu:  
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 Nebude probíhat implementace 

 Zachován Řídící výbor, pracovní skupiny 

 Cílem bude akční plánování v území, spolupráce 
partnerů, škol, zřizovatelů, sběr dat v území 
s vyhodnocením stavu vzdělávání v ORP Bystřice nad 
Pernštejnem 

Velký projekt Jan Amos Komenský/JAK, je plánován pro nové 
projektové období 2023-2030 

Workshop 

Workshop – Tvoříme ze dřeva 

Akce probíhala ve dvou termínech“ 

 9:00-11:00 pro školní družiny 

 13:00-15:00 pro pedagogy z MŠ a ZŠ 

Přihlásilo se téměř 50 účastníků, akce se setkala s velkým 
úspěchem. Součástí workshopu byl výběr sad materiálů 
v hodnotě 1000 Kč na účastníka. 

 

Zajímavý námět 

 

„Tři bratři v triku“ aneb jak to vypadá, když máme na všechno 
dost času - Honza Svoboda, Jiří Halda, Marek Herman 

Zajímavé video  

https://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-
vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu 

 

 

https://slideslive.com/s/honza-svoboda-2991
https://slideslive.com/s/jiri-halda-2990
https://slideslive.com/s/marek-herman-2898
https://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu
https://slideslive.com/38895339/tri-bratri-v-triku-aneb-jak-to-vypada-kdyz-mame-na-vsechno-dost-casu
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Aktivita pro školní parlamenty, 
žákovská fora, jednotlivce 

 

 

Přeložené setkání 
Rizikové chování dětí a mládeže 

28. 3. 2022, 9.00 – 14.00 hod. 
 

Individuální úkoly 

Aktualizace a vyjádření k příloze – Akční plán 2018-2021, dále 

pak návrh aktivit do MAP III – termín: do konce dubna 2021. 

Dotazník on-line: HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK/pro zástupce 

zapojených škol, členy Realizačního týmu, pracovních skupin a 

Řídícího výboru, link na vyplnění přijde e-mailem 

duben/květen 2021. 

Evaluace práce skupiny 

Připomínky a návrhy ke Strategickému rámci, aktualizace 

kveten 2021, zašleme po komunikaci s řediteli a zřizovateli 

škol. 

 

Zapsal 
Zelená J., Cahová J. 
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