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Zápis z 1. setkání pracovní skupiny Polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání  

a k rozvoji potenciálu každého žáka / 2020 

 

Termín: 9. 3. 2020, 15:00 

Místo konání: MAS Podřipsko, z.s., Očkova 2, Roudnice nad Labem 

 

Účastníci: dle prezenční listiny 

Zapisovatel: Tomáš Lukačina, DiS. 

 

Program: 

1. Rekapitulace činnosti 2019 

- V podpoře polytechniky a kreativity jsme realizovali pásmo lekcí Malé technické univerzity, kde jsme 

přímo podpořili všechny školy a školky z ORP, které měly zájem. Zpětná vazba, kterou jsme k tomuto 

programu sebrali, byla většinově pozitivní, jediné výhrady padly k práci jedné z lektorek. Zpětnou vazbu 

jsme předali MTU. 

- Dílna 3D tisku běží již v pravidelném režimu v odpoledních hodinách. Je možné domluvit nepravidelné 

aktivity – exkurze, projektové dny na dopolední hodiny.  

- Byly pořízeny 2 sady Ozobotů, které putují s měsíčním intervalem mezi organizacemi. Prozatím jsme 

zaznamenali pouze pozitivní zpětnou vazbu. 

 

2. Plány MAP II v oblasti podpory polytechniky a kreativity pro 2020 

- Pro rok 2020 jsou plánovány znovu 4 setkání pracovní skupiny, vždy jednou za čtvrtletí. Témata budou 

vybírána na základě podnětů členů pracovní skupiny, doplněny o informace, které pracovníci MAP II 

přinesou z dalších zdrojů, např. Metodického IT kabinetu v Litoměřicích a dalších. 

- Příští pracovní skupina je plánována na období před letními prázdninami, pokud tomu okolnosti dovolí. 

K setkání bude přidružen praktický workshop práce s 3D pery. Tato 3D pera budou posléze k zapůjčení 

školám a školkám v režimu, který se nám osvědčil při zapůjčování sad Ozobotů. 

- Program MTU již nadále v současném rozsahu podporovat nebudeme, místo něj se soustředíme na 

nové programy. 

 

3. Prezentace Malé technické univerzity: program „Co je to INTERNET?“, pracovní 

název „Digi bez digi“. 

Program je zaměřen pro předškolní děti a jeho náplní je seznámení s fungováním moderních 

technologií. Cílem programu je představit dětem základy programování a to bez použití elektroniky a to 

hlavně proto, že elektronika se postupem času neustále mění a vyvíjí, ale principy programování 

zůstávají neměnné. 

Proběhla diskuze ohledně financování programu. Projekt MAP Roudnicko je ochotný financovat či 

spolufinancovat např. školení pedagogů, za předpokladu účasti většího počtu pedagogů z více škol. 

Někteří zástupci škol a školek projevily také ochotu hledat jiné zdroje financování, např. možnost 

financování programu přes šablony. 

Byly předány materiály k programu. Ve spolupráci s pracovní skupinou financování budeme hledat 

další zdroje pro podporu tohoto programu pro naše MŠ a ZŠ. 

 

 

4. Výzva zapojeným členům pracovní skupiny: 

http://www.maproudnicko.cz/
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Smyslem setkávání pracovní skupiny je pracovat s podněty členů. Podněty z oblasti polytechnického 

vzdělávání budeme průběžně zpracovávat a přinášet do programu naší pracovní skupiny. 

 

 

Zapisovatel:                     

Tomáš Lukačina 

http://www.maproudnicko.cz/

