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Zápis vedoucí PS – formulář/červen 2019 
 

Téma:  7. setkání PS POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A ŘEMESEL 

 

Den a místo setkání:  17. 6. 2019, od 14:00 hod. 

VOŠ a SZŠ Bystřice n. P. – internát školy 

Program setkání: 

1. Zahájení 
2. Zhodnocení prvního roku projektu a aktivní činnosti pracovních skupin 
3. Plán 2019-2020 
4. Poděkování členům PS 

5. Závěr 
 
 

Zahájení Přivítání a úvod setkání, představení nových členů pro rok 2019-
2020 

Zhodnocení prvního roku 
projektu a aktivní činnosti 
pracovních skupin 

 

- Vandrování po školách (truhlář – beseda), 19. 11., 28. 11., 29. 
11. 2018 

- Podpora regionálních tradic (kuchař, pekař, řezník  - besedy, vč. 
praktických ukázek), 26. a 27. 3. 2019 

- Vandrování za řemesly  Škrdlovice – pokračování (truhlář, 
šperkař, včelař – besedy, vč. praktických ukázek), 4. 6. – 6. 6. 
2019 

- Den přírody (spolupráce ZŠ a MŠ, žáci 9. tříd připravili program 
pro děti z MŠ), 12. 6. 2019 

- Tvořivé dílny pro Úsměváčky, z. s., (spolupráce žáků 
s handicapovanými, smaltování, tvoření s pískovnicí a barevným 
pískem), 14. 6. 2019 

- Seva – stavebnice do škol + soutěž, vyhodnocení v červnu 2019 

Personální obsazení  

2019-2020 

 

Pracovní skupiny od 1. 7. 2019:  

vedoucí: Mgr. Radomíra Loukotová 

členové: 

Ing. Tomáš Krejčí 

Mgr. Jitka Štouračová 

Mgr. Jaroslava Cahová 

Jaroslav Jan Mareček 
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Informace diskutované v rámci 

PS: 

 

- Den VODY/září 2019??? – logistika, počet žáků, doprava 
- materiál do výuky – již jsme oslovili ředitele škol a 

zřizovatele, zaslali jsme zprávu na Mikroregion i do obcí 
bez škol k pomoci při vybavení materiálem 

- pokračování v představování učebních oborů žákům 7. a 8. 
tříd – akce v říjnu VOŠ a SZEŠ BynP, v únoru 1 den SŠ 
Charbulova na EDENU/již bez dopravy, žáci hradí sami 

Dotazníková šetření ve školách Na všechny školy byly rozeslány v květnu dotazníky, jejichž 

součástí byla i oblast polytechnické výuky – POPIS POTŘEB ŠKOL, 

co se povedlo, co by se dalo dělat jinak, jak může projekt MAPII 

pomoci v aktivitách a činnostech. 

Ukončení členství v PS POL K 30.6.2019 končí v PS POL Mgr. Netrda Michal – poděkování za 

spolupráci. V rámci propojení s projektem iKAP se i nadále 

budeme potkávat při společných akcích. 

Náměty pro další školní rok, 

popř. do Akčního plánu 2020 

Czechinvest - Martina Váchová, tel. 725 978 138 

martina.vachova@czechinvest.org 

- programy pro učitele a  výchovné poradce, kde je seznamují s 

firmou a jaká je budoucnost oboru, prezentace, ukázky výroby, 

prohlídka firmy, beseda s personalisty, uplatnění pro absolventy, 

atd. 

Návrhy aktivit pro PS 

FINANCOVÁNÍ 
- spolupráce s iKAP: ROAD SHOW 

- materiál, polotovary do škol 

- nabídka spolupráce ROSA – příprava polotovarů 

v jejich dílně 

Termín dalšího setkání září - říjen 2019 

Různé  
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