Zápis z jednání pracovní skupiny pro rozvoj kompetencí
dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu
každého žáka
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509

Místo konání: zasedací místnost MAS Český les
Datum a čas: 19. června 2018, 15:30
Přítomni: dle prezenční listiny – viz příloha zápisu
Zápis:
1. Úvod
 Členové pracovní skupiny byli přivítáni a seznámeni s obsahem jednání.
2. Strategické záměry a dokumenty
 V rámci zpracování MAP II je nezbytné zapracovat priority ze strategických
dokumentů, jejichž součástí je oblast vzdělávání a školství na daném území. Z těch
bude vycházet zejména analytická část MAP II.
 Přítomným byly představeny strategické dokumenty, které budou zohledněny
v analytické části MAP II. Jsou to:
a) místní strategie na menších územích 

Strategie území správního obvodu ORP Horšovský Týn/Domažlice
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství a bezpečnosti a pořádku v obcích

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020
MAS Český les, z. s.
b) strategie na vyšších územních úrovních  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského
kraje 2016 – 2020
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 Regionální akční plán Plzeňského kraje Strategie regionálního rozvoje
2014 – 2020
c) národní strategické dokumenty  Strategický rámec Česká republika 2030
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2015 – 2020
 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
 Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2016 – 2018
 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020
 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 Členové PS žádné další strategické záměry a dokumenty, na které je potřeba při
realizaci MAP II brát zřetel, nedoplnili.
3. Vyhledání místních lídrů
 Jednou z povinných aktivit PS je vyhledání místních lídrů/expertů.
 Přítomní byli vyzváni k vytipování lídra, experta ve vzdělávání ve svém okolí.
4. Pozvánka na semináře
 Členové byli pozváni na semináře “Proč děti nerady čtou aneb jak na učení
bez mučení“ (20. 6. 2018 od 15.00) a „Základy Hejného metody pro 1. stupeň ZŠ“
(26. 6. 2018 od 15.00), oba semináře se budou konat v zasedací místnosti MAS Český
les.
5. Téma k diskuzi „Výukové metody“
 Vedoucí PS se nejprve sám představil, přítomným nastínil, jaké předměty vyučuje
a jaké zajímavé výukové metody používá. Mluvil především o práci s robotickými
stavebnicemi při výuce.
 Lucie Khasová (MŠ Koloveč) představila metody výuky polytechnického vzdělávání
v MŠ, uvedla několik praktických příkladů, např. výuka pevného a kapalného
skupenství pomocí tabulky čokolády. Dále uvedla, že mají výbornou zkušenost
s pojízdnou laboratoří.
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 Anna Čiperová (ZŠ a MŠ Klenčí) představila výuku dílen, především práci se dřevem,
kdy žáci při výuce vyrábí během školního roku různé ptačí budky, které jsou poté
umisťovány do parků, lesů apod.
 Dagmar Hanzalová (ZŠ a MŠ Blížejov) doplnila, že v rámci výuky pracovních činností
mají nejen dílny, pozemky, vaření, ale také mechatroniku, práci s programovatelnými
stroji. Tyto stroje využívají také pro kroužek mechatroniky.
 Eva Pavleová (DDM Domažlice) představila zajímavé kroužky, které se v rámci
polytechnického vzdělávání v DDM konají – mechatronika, práce s PC – programování,
úpravy fotografií, chemické a fyzikální pokusy. A dále uvedla velkou výhodu DDM
oproti ZŠ, kroužky navštěvují jen ti žáci, kteří mají o dané vzdělávání zájem.
 Nicole Jasanová (MŠ Luženice) uvedla, že se s dětmi hodně věnují pěstitelským
činnostem, učí se, jak ze semínka vypěstovat různé byliny, zeleninu apod.
6. Příští setkání
 13. 9. 2018 od 15.30 v zasedací místnosti MAS Český les, obsahem bude především
průběžné vyhodnocení plnění Ročního akčního plánu MAP I.

V Domažlicích dne 19. 6. 2018
Jméno a podpis zhotovitele zápisu: Ing. Olga Pulchartová
Jméno a podpis ověřovatele zápisu: Ing. Eliška Heidlerová
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