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Zápis z jednání č. 1 
 

pracovní skupiny MAP 
 

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 

Termín konání:  14. září 2016 

Místo:    Městský úřad Slavkov u Brna 

Přítomni:   Mgr. Roman Holoubek, Mgr. Petr Kostík, Ing. Richard Podborský,  

   Bc. Jaromír Konečný, Antonín Křivonožka, Jan Kauf, Mgr. Jitka Schovancová 

Záznam z jednání: 

1. Zahájení, představení členů pracovní skupiny 

Mgr. Kostík zahájil jednání pracovní skupiny, představil jednotlivé účastníky a seznámil je 

s programem první pracovní schůzky. 

2. Představení projektu MAP 

Ing. Podborský seznámil účastníky stručně s projektem MAP rozvoje vzdělávání ORP Slavkov u Brna, 

s jeho cíli, organizační strukturou, tématy, časovým rozložením, jednotlivými cílovými skupinami.  

Účastníkům byly představeny již vypracované materiály, analýza a strategický rámec MAP, a také 

některé zdroje, které sloužily jako podklad pro zpracování těchto materiálů (např. Dotazníkové 

šetření MŠMT pro základní a mateřské školy). Byli také seznámení s možností připomínkování 

vypracovaných materiálů. 

Skupina se pak blíže věnovala SWOT analýze pro podporu polytechnického vzdělávání v ORP a 

navrhovala její případné doplnění.  

3. Činnost pracovní skupiny 

Členové byli seznámeni s činností pracovní skupiny zaměřené na polytechniku, vytýčili zaměření 

jejího jednání během trvání projektu. Seznámili ostatní s činnostmi, kterým se jako zástupci různých 

subjektů v rámci polytechnické výchovy dětí a mládeže věnují, jaké problémy při organizaci řeší, kam 

činnost směřují (v rámci výuky, mimoškolní činnosti, soutěží, práci obecních úřadů). 

Přítomní diskutovali nad obsahem jednotlivých setkání pracovní skupiny a dohodli se, že je potřeba 

věnovat pozornost následujícím tématům: 

- Zabezpečení prostor a materiálně technického vybavení pro polytechnickou výchovu 

- Výuka dílen na základních školách, zařazení polytechnických činností do práce mateřských 

školek 

- Spolupráce škol, neziskových organizací, obcí a veřejnosti 
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- Exkurze, workshopy pro pedagogy, vedoucí, zájemce z řad veřejnosti a jejich motivace 

- Zajištění metodiky práce s jednotlivými materiály pro vyučující a vedoucí 

- Propojení technologie a počítačové techniky, matematiky, fyziky 

- Spolupráce škol a firem 

- Ukázkové, osvětové akce pro veřejnost  

Členové pracovní skupiny se shodli, že všechny tyto oblasti jsou zaneseny do priority č. 6 a 7 

strategického dokumentu MAP. Případné jednotlivé připomínky vznesou prostřednictvím 

připomínkových listů.  

Přítomní se dohodli, že je vhodné rozšířit počet členů skupiny o další 2-3 (zástupce střední školy ve 

Slavkově - navržen pan Orbán, zástupce základní školy ze Slavkova, zástupce neúplné základní školy).  

4. Diskuse 

Při volné diskusi byly navrhovány případné možné aktivity v oblasti polytechniky v rámci MAP pro 

období roku 2017 v rámci školního, ale hlavně mimoškolního vzdělávání, osvěty veřejnosti, 

vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků.  

Mgr. Schovancová zjistí do příští schůzky pracovní skupiny zájem obcí o společné vzdělávání 

případných vedoucích kroužků pro děti.   

5. Závěr 

Přítomní se domluvili, že další schůzka se uskuteční ve středu 23. listopadu ve 14.00 ve Slavkově 

u Brna. Jejím obsahem bude příprava Akčního plánu MAP pro rok 2017 a jeho konkrétních aktivit 

zaměřených na dané téma pro jednotlivé cílové skupiny projektu.  

  

   

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Schovancová  
Ověřil:  Ing. Richard Podborský 
Schválil: Mgr. Petr Kostík 
 


