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5. zápis 

ze společného setkání pracovních skupin 
 
 
 
 
 
 
Den a místo setkání: v pondělí 10. 12. 2018, v 14:30 hodin 

ZŠ Štěpánov nad Svtratkou 
 
 
 
Program setkání:  
 

1. Zahájení 
2. Náměty a připomínky ke 4. setkání 
3. Hodnocení - Vandrování za řemesly 
4. Příprava únorového setkání 
5. Závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

J. Štěpánková, koordinátorka 
 

 

 

 

 

4. Zápis vedoucí PS polytechnické výchovy a řemesel 
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Téma: Polytechnické vzdělávání na školách 

Vypracovala: Mgr. Radomíra Loukotová 

Termín další schůzky: v pondělí, 10.12.2018, ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou 

 

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-Loukotová, šperkař, sklář-
Štouračová. 
Příprava a uvedení do tisku Vandrovní knížky. Do nich zúčastnění žáci mohou 
psát své postřehy, pocity a připomínky k řemeslům. Budou jim i zaslány 
pracovní listy, které si žáci vyplní a učitelé svážou do vazby, např kroužkové, 
jako přílohu k Vandrovní knížce. 
 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

 3 – 4 aktivitách ročně (pro žáky) a společné vzdělávání učitelů 

 návrhy a bližší informace na jarní vzdělávání Chaloupky, popř. Lipka na 
jar/Loukotová 

 Centrum volného času Lužánky-Štouračová 

 Dukovany?/Netreda 

 Programy na Edenu – k další diskuzi, pro žáky červen 2019 

 Velikonoce na Edenu 17.4.2019 domluva 
 

Vandrování za 
řemesly - 
Škrdlovice 
Jaro 2019 

 
Škrdlovice – dojednat termín pro školy, které se nevešly do podzimního 
rozpisu na červen 2019 
 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

Řemeslníci:  

 aranžérství – ZŠ Vír, ZŠ Štěpánov/zajistí J. Štouračová 

 vánoční jarmark ZŠ Štěpánov a ZŠ Vír 

 vánoční dekorace, řemeslné dílny – ZŠ Nádražní, ZŠ Rozsochy, ZŠ 
Písečné 
 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Otázky a odpovědi na minulé dotazy: 
1. Jaké jsou podmínky k dílničkám? (Štouračová) 

       J. Zelená: Podmínky k fungování řemeslných dílen na školách:  

 na fakturu/OSVČ nebo DPP 
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 2 hodiny po 200 Kč výuka/kroužek/tvoření 

 adekvátně k tomu nápočet hodin pro přípravu 

 max. jednu hodinu dáváme na cestovné 

 materiál 
 

2. Technický kroužek jede pod hlavičkou IKAPu. Zakomponujeme tam i 
IMAP? Pokud ano, za jakých podmínek? (Neterda) 
J. Zelená: Nelze, nepůjdeme do možného křížení projektových záměrů 
a duplicitního financování. 

 

-  

 
  


