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Záznam 

ze společného setkání pracovních skupin 
 
 
Den a místo setkání: v pondělí 10. září 2018, v 14:00 hodin 

velká zasedací místnost Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem,  
Příční 405, přízemí 

 
Program setkání:  
 

1. Zahájení, představení hosta, členové skupin, změny, Ing. Zelená 
2. Místostarosta města, krátký proslov, Mgr. Vojta 
3. ŘV, SR, AP, aktuálně o projektu MAP II – Mgr. Víchová, J. Štěpánková 
4. Harmonogram 2018-2021 
5. K diskuzím na PS: WEB a Infopanely 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Mnemotechniky pro lepší paměť, Mgr. Fruhwirtová 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Práce v jednotlivých skupinách, povede vedoucí skupiny 
8. Závěr 

 

 
Přítomni:    viz prezenční listina   
 
 
Realizační tým MAP II: Ing. Zelená, manažerka 

J. Štěpánková, koordinátorka 
 

 
Host:    Mgr. Josef Vojta 

Mgr. Eva Fruhwirtová 
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Zápis vedoucí PS polytechnické výchovy a řemesel 

č. 03/09_2018 
 

 

Téma: Putování za řemesly 

Vypracovala: Mgr. Radomíra Loukotová 

Termín další schůzky: v pondělí 8.10.2018, 14:30, MěÚ BynP, 3. patro 

 

Reflexe 
na  setkání PS  

Členové skupiny aktivně navrhovali možnosti exkurzí v podnicích regionu, 
jejich představení určenými odborníky a následné prohlídky podniků. Tato 
aktivita by byla vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ. Konkrétní podoba bude ještě 
upřesněna po dohodě s podniky. 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Příprava pracovních listů k řemeslům truhlář, sklář, šperkař. Jednotliví členové 
si připraví další návrhy na možnost uspořádání pracovních aktivit pro zájemce 
ze škol v regionu. Namísto putovní knihy by žáci obdrželi Certifikát o 
absolvování základů řemesla. 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Domluvili jsme se na 3 – 4 aktivitách ročně. Nyní probíhá setkání 
s truhlářem, skláření a šperkařství. Na jaro bych ráda uspořádala pro 
zájemce ze škol regionu návštěvu programu Včelí království, 
společnosti www. vida.cz pro 1. stupeň ZŠ.  
Další možnost je zhotovení dřevěných výrobků z polotovarů nabízených 
firmou Helis Jan, Tvoříme ze dřeva. 
 

Vandrování za 
řemesly - 
Škrdlovice 
8.-19.10. 2018 

Realizujeme - zastavení: 
1. u skláře, Oldřich Šimpach, mistr sklářský, Škrdlovice 
2. u truhláře, Jan Mareček, mistr truhlář, Velké Janovice 
3. u včelaře, Miloslav Kocanda, včelař, Kuklík 
alternativa - kdo byl již u truhláře na Edenu, pak 
4. u šperkaře, Jan Mareček, šperkařství a bižuterie, Velké Janovice 
8.-19.10.2018 autobusů 
další várka zastavení ve Škrdlovicích bude na jaře 2019  
 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

V tabulce níže - návrhy na setkávání s řemeslníky (M. Neterda) 
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Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

● Na příštím setkání bych byla ráda o upřesnění našich požadavků a 
podmínek pro oslovování řemeslníků.   (J. Štouračová)  

● Technický kroužek jede pod hlavičkou IKAPu. Zakomponujeme tam i 
IMAP? Pokud ano, za jakých podmínek? (Net) 

 

-  

 
  


