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Zápis ze zasedání pracovní skupiny 

 PS pro polytechnické vzdělávání 
 

Místo konání: MěÚ Havlíčkův Brod – velká zasedací místnost  

Datum konání: 23. srpna 2022 od 15:30 

Seznam účastníků: viz příloha 

Program: 

 Úvodní slovo  

 Aktuální informace o projektu  

 Hodnocení projektu, shrnutí 

 Informace o navazujícím projektu 

 Diskuze, dotazy 

 Závěr 
 

 

Stálí členi pracovní skupiny:  

 Pan Martin Domkář – AZ Centrum Havlíčkův Brod 

 Pan David Šorm – FS ČCE v Horní Krupé 

 Paní Veronika Dobrovolná – MŠ Přibyslav 

 Pan Ilona Sýkorová – ZŠ Veselý Žďár 

 Pan Jaromír Sukup – ZŠ Přibyslav 
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 Úvodní slovo, zahájení 

 Setkání pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání se konalo 23. srpna 2022. Jednalo se o 

závěrečné setkání pracovní skupiny v rámci projektu Místní akční plány vzdělávání II pro ORP Světlá 

nad Sázavou. Slečna Chalupová přivítala přítomné a poděkovala za působení v pracovní skupině.  

 

 Aktuální informace o projektu, hodnocení projektu, shrnutí 

 

Na začátku slečna Chalupová připomněla přítomným uplynulé čtyři roky a realizované aktivity projektu. 

Zmínila nejen zpracované dokumenty, ale také aktivity, které byly pedagogy velmi dobře hodnoceny.  

Soustředila se především na akce týkající se polytechnického vzdělávání, i když témata seminářů a 

workshopů bývají často průřezová a vhodná pro různé oblasti vzdělávání (kombinace ČG a MG, atd.). 

Pěknou aktivitou, kterou doporučil pan Šorm,  byly seminář pro pedagogy ve spolupráce s organizací 

Chaloupky o.p.s.. Zde proběhly za dobu realizace projektu tři semináře zaměřené na propojení 

polytechnického vzdělávání a současné rozvíjení se v dalších třeba i technických předmětech – Výuka 

v terénu, Matematika a fyzika v přírodě, Polytechnické vzdělávání v MŠ). Pan Šorm současně 

poděkoval za inspirativní setkání, a vyzval pedagogy k aktivnějšímu přístupu a činnosti v rámci PS. Paní 

Dobrovolná projekt zhodnotila velmi krátce, protože se členem stala v posledním roce realizace. I 

přesto hodnotila projekt jako přínosný, protože získávala průběžně informace o kolegyně, která byla 

členem před ní. Nevíce kladně hodnotila setkávání pedagogů a předávání informací. Pan Domkář 

v pracovní skupině také působil kratší dobu a raději by působil v pracovní skupině pro rovné příležitosti. 

Zároveň velmi kladně hodnotil poslední setkání, na kterém vystoupila jako host paní Eva Fruhwirtová 

s logickými hrami na podporu kreativity a aktivizaci mozku (Mozkoherna). V závěru setkání PS prošla 

zpracované finální dokumenty. Pracovní skupiny také chválila zpracovanou regionální učebnici, která 

v rámci projektu vznikla ve spolupráci s muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Učebnici využívají při 

různých kroužkách, v družině nebo výuce.  

 

 Informace o navazujícím projektu 

 

Závěr setkání patřil představení nového navazujícího projektu. Slečna Chalupová seznámila přítomné 

s projektem MAP III, s jeho cíli a plány. Současně upozornila na změny, které sebou projekt přináší 

oproti projektu MAP II.  
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Diskuze, dotazy 

Dotazy probíhaly v průběhu setkání. Na závěr již žádné dotazy nebyly.  

 

 Závěr 

   

V Havlíčkově Brodě dne 23. srpna 2022 

Zapsala: Eliška Matulová 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 

 

 


