ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání PS pro polytechnické vzdělávání

Datum

14. května 2019

Název projektu

Místní akční plán vzdělávání II na území obce s rozšířenou působností
Hradec Králové

Registrační číslo

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009124

Přítomni

Viz. prezenční listina

Zapsal

Daniela Rejlová

Omluveni /
Nepřítomni

X

Místo
konání

Základní škola
Hučák

Pořadové
číslo zápisu

3.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Představení se účastníků
Připomenutí programu z minulého setkání
Debatování nad konkrétními aktivitami
Prohlídka Základní školy Hučák

Sdílení metod a námětů

-

-

Projekt „Cestička do školy“ – projekt, kdy staří lidé vypráví, jakou cestičkou chodili do školy
v době svého mládí
o Staré fotografie se doplňují o novodobé
o Fotografie vznikají i pomocí dronů, čímž se na místa dá dívat z jiné perspektivy
Vytváření „lokální wikipedie“ – děti se ptají na „slavné“ lidi ve své vsi, dědečkové/babičky
vytahují staré fotografie a vzpomínají, děti zapisují příběhy a poznatky, skenují fotografie a
zpracovávají z toho elektronické výstupy
Podívat se s dětmi na staré řemeslné technologie, jak se dříve vyráběly věci ručně nebo
pomocí menších strojů/nástrojů
o Staří řemeslníci ukazují dětem ruční výrobu (dřevovýroba, tiskárna)
Senioři chodí do mateřských škol a ukazují, jak upéct poctivé buchty, postavit budku pro
ptáky, postavit létajícího draka
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-

ZŠ Hučák je zapojena do projektu s KAP
o ZŠ vytváří start-upy, studenti z Obchodní akademie učí děti ze ZŠ pohlížet na
podnikání ze všech oblastí např. financování,…
Centrum TOTEM v Plzni – skvěle provazují seniory s dětmi ze škol, vytváří velmi těsnou
spolupráci

Poznatky a závěry z území

-

-

Vznik několika nových technických dílen na školách po okolí – učitelé neví, jak inovativně učit
Tkalcovské stroje - Mateřské škol, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové –
je zájem o výměnné aktivity
Z území vyplývá velký zájem o práci se dřevem v rámci výuky na MŠ
Velká nezaměstnanost mezi lidmi jen s výučním listem
Děti se bojí ručních prací – jak jim ukázat, že to může být zábava?
Lze provázat fyziku, matematiku s dílnami?
Ředitel je hodnocen za výsledky dětí u SCIO testů, tím pádem dotuje jiné hodiny než
technické
Velký zájem o programovací a robotické kroužky v DDM (vyučují interní lidé – „odchovanci“)
Na ZŠ Hučák rozebírají/opravují všechno
o Dívky rozebíraly hard disky a dělaly si z nich šperky – zjistily, že technika může být i
zábavná
o Cvičí tím motorické funkce dětí a jejich představivost
60 % škol zaostává oproti nastaveným standardům MŠMT– snaha stihnout všechno, což není
účinné

Závěr návrh aktivity:

Název aktivity:

Zasaď strom – kouzlo kmene

Charakteristika aktivit

Aktivita zaměřená na environmentální výchovu, která bude určena pro děti z
MŠ. S místními spolky či odborníkem dojde k výsadbě stromu (např.
jehličnatého) v zahradách MŠ ve spolupráci s dětmi. Poté bude navazovat další
spolupráce s místním truhlářem nebo lesníkem a bude připraven program
zaměřený na práci se dřevem.

Realizátor:
Spolupráce:

Hradecký venkov o.p.s.
MŠ, spolky, podnikatelé

Indikátor:
Časový harmonogram:
Rozpočet:
Vazba na aktivitu MAP

5 akcí
Jaro 2019 – podzim 2019
X
4.1
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Seznam nových úkolů:
Číslo
úkolu
1.
2.
3.
5.
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Za plnění úkolu
zodpovídá

Úkol
Vytipovat řemeslně schopné lidi, kteří znají „staré“
metody výroby
Kontaktovat centrum Totem
Vyplnit formulář návrh na akce
Zrealizovat kurz inovativní výuky technických
předmětů (dílen)

Termín splnění

všichni

průběžně

RT
členové PS

červen
průběžně

RT

podzim

