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8. Zápis vedoucí PS – září 2019 
 

Téma:  8. setkání PS POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A ŘEMESEL 

Den a místo setkání:  25. 9. 2019, od 14:00 hod. 

ZŠ a MŠ Štěpánov nad Svratkou 

Program setkání: 

1. Zahájení 
2. Slavnostní otevírání nové učebny polytechnické výuky 
3. Návštěva dílen a venkovní učebny 
4. Vlastní program skupiny PS POL 
5. Diskuze 

6. Závěr 
 

 

Zahájení Přivítání a úvod setkání 

Slavnostní program v ZŠ a MŠ 
Štěpánov nad Svratkou 

 

Mgr. R. Loukotová – doplnit 
 

Vlastní program skupiny PS 
POL 
 

1. Den VODY/září 2019aktivita nebude podpořena z projektu MAP 
II, jde o projektové dny, které ve školách podporují Projekty 
zjednodušeného  vykazování OP VVV. 
Podrobnější informace:  
Mgr. R. Loukotová – doplnit 
Mgr. J. Štouračová – doplnit 
 
2. 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. 
Více informací v příloze, je součástí tohoto dokumentu. 
 
3. Pokračování v představování řemesel a učebních oborů žákům 
7. a 8. tříd – akce v říjnu VOŠ a SZEŠ BynP, pojato jako soutěžní 
den, po klasifikačních poradách škol. 

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 
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pomoci v aktivitách a činnostech. Nyní realizační tým zpracovává 

do aktualizované části MAP II. 

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. 

 Náměty do hodin polytechniky – J. Mareček, kalkulace výrobků 

– prosím o doplnění J. Marečka 

Návrhy aktivit pro PS 

FINANCOVÁNÍ 
 spolupráce s iKAP: ROAD SHOW/již stanoven rámcový 

datum konání akce - únor 2020 

 nabídka spolupráce ROSA – příprava polotovarů v jejich 

dílně 

Informace z RT MAP II  diskuze ke komunikačnímu plánu 

 aktualizace Strategický rámců škol/říjen 2019 

 SWOT3 analýzy – prioritizace, viz úkol 

Termín dalšího setkání Listopad/prosinec 2019 

Různé  
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Příloha 1. Materiály do dílen/polytechnika, pracovní činnosti, výtvarná výchova 

  

 

 
1. Sejřek firma Monotrend p. Ondra tel. 722 942 221                                        

Nabízí: Barevné plastové zbytky 

 

Místo k odběru:  

Datum odběru:  

 
 

 
2. Můžete zkusit firmu JSP Interiér s.r.o. z Písečného, http://jsp-interier.cz.  
Zabývají se výrobou nábytku a interiérů, takže by měli mít nejrůznější dřevěný 
odpad. Majitelem a jednatelem je pan Jan Šubrt, kontakt je na webových 
stránkách. Osobně jsem s ním však zatím nikdy nejednal, takže na něj žádnou 
bližší vazbu bohužel nemám. 

Odpad -  lamino, které následně drtí – je roztřepené a nemyslí si, že by se dalo 
dál na něco použít 

 
 
3. Zkuste kontaktovat firmu MEDIN a.s. z Nového Města na Moravě. Kontakt 
přes personální oddělení magda.svobodova@medin.cz 
Z výroby vždy něco zbude, tak proč tím nepomoci výchově mládeže. 

3. Medin a.s. Nové Město na Moravě, pan Bílek, 566 684 239 

Nabízí:  

Místo k odběru:  

https://www.monotrend.cz/
http://jsp-interier.cz/
mailto:magda.svobodova@medin.cz
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Datum odběru:  

 

4. Metalplast Věžná, p. Ilona Marečková, 566 590 613, 565 590 610 zpracovává 

železný šrot a barevné kovy 

Nabízí: - zbytky kabelů, slaboučké kabely – měď, kousky stříbrných kovů,  

                 drátky, kovy na vrtání      

 

    

Místo k odběru: Metalplast Věžná 

Datum odběru: po telefonické domluvě 

Školy, které poptávají: 

 

5. Firma Zemědělská a dopravní technika, spol. s.r.o., sídlí naproti Fonetypu v 

By, Ing. František Drobeček, 602 502 048 

Nabízí: železo – větší a menší kousky 
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Místo k odběru: na firmě -  Zemědělská a dopravní technika 

Datum odběru: po telefonické domluvě s p. Drobečkem 

Školy, které poptávají: 

 
 

6. Železárny Štěpánov nad Svratkou, Ing. Robert König, 566 591 111 

Nabízí:  

Místo k odběru:  

Datum odběru: P. Kunčíková bude volat do železáren a dá vědět 

Školy, které poptávají: 

 
 

7. Ing. Petr Kunčík, 606 739 709, petrkuncik1@seznam.cz 

Nabízí: odřezky dřeva 
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Místo k odběru: Štěpánov 

Datum odběru: školy si můžou volat a domlouvat se 

Školy, které poptávají: 

 

 

8. Sporten, odřezky z lyží, p. Kocanda/komunikuje J. Zelená; Tel.: 736 289 411 

Nabízí: dřevěné kostky, prkýnka, hoblované, bez třísek 

 

Místo k odběru: Sporten, NMNM 

Datum odběru: jak bude dostatečné množství, napytlují a dají vědět 

Školy, které poptávají: 

 

 


