
 

Podpora vzdělávání – MAP ORP Světlá nad Sázavou II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008981 

Zápis ze zasedání PS pro polytechniku 
 

Místo konání: Velká zasedací místnost MěÚ, Světlá nad Sázavou 

Datum konání: 24. 8. 2021, od 14:00 hodin 

Seznam účastníků: viz Prezenční listina (příloha zápisu) 

Program:  

 Úvodní slovo 

 Informace o projektu 

 Zhodnocení realizovaných aktivit, zhodnocení projektu (dotazník) 

 Schválení finální dokumentace MAP II, připomínkování 

 Dotazování, diskuze 

 Závěr 

 

Stálí členové pracovní skupiny: 

 Miroslav Hánečka 

 Olga Fialová 

 Pavel Ešner 

 Hana Štercová 

 David Šorm 

 Monika Poulová 

 

Cílem setkání Pracovní skupiny pro polytechnické vzdělávání bylo seznámit členy PS s připravovanými 
aktivitami, získání zpětné vazby na již proběhlé aktivity a jiné možné podněty.  
 
1. Úvodní slovo 

Paní Krupičková přivítala přítomné členy PS na  posledním zasedání pracovní skupiny pro polytechnické 

vzdělávání v rámci projektu MAP II. Schůzka byla zahájena v 14:00 hodin v zasedací místnosti na MěÚ 

ve Světlé nad Sázavou. 

 

2.  Informace o projektu 

Na úvod schůzky byly shrnuty veškeré informace k ukončení projektu Místní akční plány vzdělávání II. 

Byly zmíněny také informace o navazujícím projektu MAP III, který začne svou realizaci od 1. 9. 2022 a 

bude ukončen 30. 11. 2023. 
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3. Zhodnocení realizovaných aktivit, zhodnocení projektu (dotazník) 

Ve třetí části setkání probíhalo zhodnocení uskutečněných aktivit do konce projektu. Slečna Krupičková 

zrekapitulovala veškeré uběhlé aktivity. Zmínila například seminář s Petrou Niklovou na téma 

„Prevence ploché nohy“ nebo program v Ekocentru v Chaloupkách s názvem „Výuka v terénu“. Dále 

proběhlo další pohybové cvičení od společnosti Fitgee na téma „Mozek v pohybu“.  

Slečna Krupičková vyzvala přítomné členy, aby vyplnili krátký hodnotící dotazník o činnosti projektu 

MAP II. Společně si pak sdíleli své hodnocení. Většina členů hodnotí projekt jako přínosný, jak na 

získané informace v rámci PS, tak přínosné informace od lektorů, kterých se v průběhu projektu 

vystřídalo mnoho na nejrůznější  témata. Dotazník vyplňovali všichni členové PS, ikdyž se posledního 

jednání osobně nezúčastnili. Například pan Ešner hodnotil působení v pracovní skupině za velmi 

přínosné, inspirativní a ve velkém rozšiřovalo povědomí o nových možnostech práce. Dále paní Poulová 

hodnotí své působení v pracovní skupině jako velmi přínosné, „Milá a příjemná setkávání naši školu 

obohatila jak z materiální stránky, tak i z pohledu předávání zkušeností mezi ostatními školami.“ Námět 

na vytvoření skupiny malotřídních škol byl opět na pořadu dne a tato myšlenka se promítne do dalšího 

projektu MAP III. S touto myšlenkou přišla právě paní Poulová. 

 

4.  Schválení finální dokumentace MAP II, připomínkování  

Členům PS byly předloženy aktualizované dokumenty MAP II nutné k připomínkování. Všichni členové 

se vyjádřili kladně a neměly k dokumentům žádné připomínky a doporučili dokumenty ke schválení.  

 

5. Dotazování, diskuze 

Diskuze členů s Realizačním týmem probíhala během celého setkání. Slečna Krupičková dodatečně 

vyvolala diskuzi na nominace členů do pokračujícího projektu MAP III.  

6. Závěr 

Závěrem slečna Krupičková všem přítomným poděkovala za podnětnou diskuzi a zhodnocení projektu 

MAP II.  

Ve Světlé nad Sázavou dne 24. 8. 2022 

Zapsala: Gustav Charouzek 

Přílohy k zápisu: 

 Prezenční listina 


