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Záznam 

z PS pro polytechnické vzdělávání a řemesla 

 
 
 
Datum setkání:  13. 6. 2018 od 14:00 hodin 

Místo:    MěÚ Bystřice nad Pern., zasedací místnost v přízemí 
zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem,  
Příční 405, třetí patro 

 

 

Program setkání:  

1. Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem – diskuze nad tématy/viz příloha 
2. Akční plán jednotlivých škol 

http://www.bystricenp.cz/data/File/MAP/FINAL/MAP_3_Ak%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1n_podpis.pdf 

3. Cyklokroužek, aktivity na školách – pokračování v diskuzi 
4. Kodex školy – shrnutí k povinnému materiálu, následná diskuze části 4. Kodexu školy: 

Škola se aktivně podílí na plánování rovných příležitostí v místním akčním 
plánování/krajském akčním plánování.  
Popis kritéria  
Škola poskytuje potřebné informace z uplatňování rovných příležitostí ve své 
organizaci a snaží se o zavádění potřebných změn do běžného chodu školy. 

5. Reflexe na výstupy z ostatních pracovních skupin  
http://www.bystricenp.cz/map?tab=pracovni-skupiny 

6.  Závěr 

 

 
 
Přítomni:   Ing. Krejčí Tomáš, vedoucí skupiny 

Mgr. Michal Netrda 
Mgr. Jitka Štouračová 
Mgr. Radka Loukotová 

Realizační tým MAP II: Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 

 

 

 

http://www.bystricenp.cz/data/File/MAP/FINAL/MAP_3_Ak%C4%8Dn%C3%AD_pl%C3%A1n_podpis.pdf
http://www.bystricenp.cz/map?tab=pracovni-skupiny
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Souhrnný zápis z jednání PS polytechnická výchova a řemesla, červen 2018 
 

Program setkání: 
1. Reflexe a shrnutí 1. setkání PS POL 
2. Konference ředitelů škol v ORP Bystřice nad Pernštejnem  
3. Akční plán jednotlivých škol 
4. Kodex školy  
5. Reflexe na výstupy z ostatních pracovních skupin 
6. Kroužek MLADÝ KUTIL - cyklo/dřevo/moto/ diskuze, promyslet 
7. Soutěže pro žáky - kulináři… 
8. Kroužky - keramika 
9. Spolupráce škol - polotovary (materiál + metodický list) - dokončovací práce dětí na 

ZŠ/MŠ/konkretizovat 
10. Portály dobrých nápadů, videopostupů, tipy na exkurze … 
11. Závěr  

 

Téma: Akční plány škol – návaznost aktivit 2018-2019 

Pracovní skupina: POLYTECHNIKA 

Datum: 13. 6. 2018 

Vypracoval: Ing. Tomáš Krejčí  

 

Reflexe na 
setkání PS  

Celkový přínos projektu MAP je spatřován především v zájmu o rozvoj 
vzdělávání v regionálních základních školách v napojení na další 
organizace, ať už z podnikatelské sféry, vzdělávacích institucí a dalších 
organizací.  
Členové skupiny pozitivně reflektují inspiraci v tématech exkurzí, 
výjezdních akcí pedagogů, zapojení rodilých mluvčích do výuky cizích 
jazyků, možnost realizace a finanční podpory zájmových kroužků pro žáky 
základních škol. 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na další 
setkání: 

 

Souhrnný seznam předložených námětů jednotlivých členů skupiny 
Polytechnika: 

 spolupráce se střední odbornou školou na přípravě polotovarů 
pro zhotovení drobných výrobků v dílnách základních škol (např. 
ptačí budky, krmítka …) 
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 spolupráce se střední odbornou školou na zajištění prostor dílen 
do doby než budou otevřeny prostory vlastních dílen na 
základních školách 

 návrh sestavení polotovarů do “stavebnic” např. ze dřeva a jejich 
distribuce do základních škol 

 návrh realizace kroužků vaření, ručních prací, modelářství, 
chemické rozbory vody … 

 návrh realizace aktivity Vandrování za řemesly - viz popis níže 
 příprava realizace Cyklokroužku - jedná se o sdílenou aktivitu 

minimálně dvou základních škol s možností spolupráce se střední 
odbornou školou, náplň cyklokroužku je zaměřena na renovaci, 
opravu a nebo úpravu starých jízdních kol v dílně některé ze 
zapojených ZŠ pod dozorem zkušeného pedagoga a následně 
realizovaném společném výletu na těchto kolech  

 návrh Kulinářské soutěže - soutěž koncipovaná pro žáky ZŠ 
vyššího stupně, pro konkrétní realizaci je potřeba stanovit 
parametry soutěže - kolik žáků, v jakých tématech, kde bude 
realizováno a v jakém rozsahu, kdo se bude účastnit jako porota 
… 

 pro následující setkání je potřeba rozpracovat návrh setkávání se 
zástupci firem v regionu Bystřice nad Pernštejnem, konkrétně 
oslovit firmy jako jsou Železárny Štěpánov, WERA WERK Bystřice, 
ZDT, Bystřice, Společnost Bohuňov, STROM PRAHA - dílna 
Domanín, Teletník Rožná, pro realizaci exkurzí je nutné 
dohodnout se zástupci firem společné setkání na skupině 
Polytechnika a dojednat konkrétní podmínky  

 v zapojení se základními školami v Bystřici nad Pernštejnem a v 
rozšíření zapojení dalších devítiletých škol v regionu navrhujeme 
zorganizování tématických přednášek Kariérové poradenství 
(spolupráce s Wera a SOŠ Bystřice) 

Formulace a 
připomínky  

Připomínky na skupině nebyly formulovány 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Témata: 
 způsob náboru zájemců ze základních škol do zájmových kroužků 

a způsob jejich motivace k účasti na zájmovém kroužku 
 počet členů v jednotlivých kroužcích 
 kolize navrhovaných technických kroužků s běžícím programem 

při ZŠ Nádražní - Mladý kutil 
 spolupráce mezi školami - možnost využití kapacit mezi školami 
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 kroužky pro holky - není dostatečná nabídka (např. vaření, ruční 
práce, korálkování, vaření, pedig …) 

 

Návrh aktivit a 
opatření pro PS 
financování 
k diskuzi 

K projednávání je navržena realizace aktivity Vandrování za řemesly. Zde 
v krátkosti návrh realizace aktivity k diskuzi na následující schůzce: 

 Vandrování za řemesly je soubor cca 8 aktivit v rámci uceleného 
souboru  

 cílem je rozvinout drobné ruční práce, které děti mají možnost si 
vyzkoušet ve školách a které mohou být zasazeny do kontextu 
skutečných prací, kterými se lidé živili v minulosti nebo dodnes 
živí 

 cílem je dětem představit hravou formou několik druhů řemesel, 
která se dnes běžně používají a řemesel, která mají svoji dávnou 
minulost 

 v období stanoveném pro realizaci aktivity by měly být navštíveny 
následující řemesla: truhlář, sklář, pekař, včelař, slévač, obráběč, 
ale také třeba šumař, parukář 

 ke každému řemeslu je třeba vytvořit pracovní list  - na jeho 
základě by děti realizovali zhotovení drobných výrobků z 
připravených polotovarů (pracoviště např. EDEN, slévárny, 
sklárny, soukromý včelaři, firma/škola věnující se obrábění kovů 
…) 

 výstupem kromě výrobků by mohla být jakási Vandrovní knížka, 
do které by si žáci zapisovali svoje úspěchy, pracovní postupy při 
zhotovení výrobků, fotografie z návštěv podniků a firem … 

 celá aktivita by mohla být zakončena společnou výstavou výrobků 
a soutěží o nejlepší/nejkrásnější výrobek 

 

 


