
Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost / 2021

Termín: 22. 1. 2021, 9:00
Místo konání: Technikum Academy 4.0, Rakovník
Účastníci: Kateřina Pecharová, Jaroslava Bížová, Jaroslav Vysoký

Program:

1. Prezence účastníků exkurze v Akademii techniky
- V DDM TREND v Roudnici nad Labem má být zřízeno po vzoru Akademie

polytechnické centrum 4.0. Přítomni tedy byli zástupci DDM - vedení, lektoři
polytechnických kroužků, pedagogové.

- Záměr by měl probíhat za podpory města Roudnice nad Labem, zúčastnilo se také
vedení MÚ.

- Představitelé Akademie by měli být poradci při zpracování komplexního projektu,
aktuálně se zvoleným názvem “Podřipské centrum polytechnického vzdělávání”

- 1. jednání za účasti členů týmu MAP proběhlo v říjnu 2020, následné pokračování v
Rakovníku bylo odkládáno z důvodu vysokých epidemiologických hodnot.

2. Centrum polytechnického vzdělávání
- Projektový záměr by měl rozvíjet všechny oblasti technických dovedností s

návazností na další obory a činnosti. Nabídka bude pro všechny věkové kategorie.
- V DDM budou zařízeny 4 prostory do podoby moderních multifunkčních učeben.

Výuka může probíhat paralelně, v dopoledním i odpoledním režimu.
- Náplň jednotlivých učeben:

Robotika a 3D tisk - 3D tiskárny, scannery, počítače s funkcemi virtuální reality.
Propojení s naším 3D klubem? Aktuálně diskutováno o možnostech s J. Vysokým.
Kreativita a design - práce s tělesy, stavebnicemi, polystyrenem za účelem
navrhování např. stavebních projektů.
Moderní dílna - praktické činnosti, ruční a drobné elektrické nářadí, práce se dřevem
a dalšími materiály.
Polytechnická herna - pro nejmenší, stavebnice, malí roboti, zábavná logika.

3. Organizované programy pro školy v Centru
- Zásadní novinka, která by měla být pro školy srovnatelně závazná jako např. kurzy

plavání, lyžování, trénink na dopravním hřišti apod.
- Projektové dny pro různé věkové skupiny - zde by rovněž mohla být spolupráce s

MAP
- Kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky a veřejnost
- Samozřejmostí jsou odpolední volnočasové kroužky, děti by se pro ně mohly

nadchnout i díky dopoledním programům pro školy, a navázat v započaté zájmové
činnosti.

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158 .

www.maproudnicko.cz

http://www.maproudnicko.cz


4. Informace z projektu MAP
- Záměr centra musí být zanesen do Strategického rámce MAP, aktualizace březen

2021.
- Všechny polytechnické vzdělávací aktivity na území by měly být adekvátně

propojeny a žáci i pedagogové mít přehled, kam se mohou obrátit za jakým účelem a
jaké možnosti mohou využít. V budoucnu se tak budeme snažit o šíření a sdílení
nabídky a společné prezentování při vhodných příležitostech.

O dalším setkání pracovní skupiny budeme zavčasu informovat emailem a prostřednictvím
našeho facebooku. Forma setkání bude zvolena dle vládních opatření a epidemiologické
situace.

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158 .

www.maproudnicko.cz

http://www.maproudnicko.cz

