3. jednání PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové
poradenství
11. 6. 2019 v sídle MAS, Tř. 1. máje 328

Přítomni: viz prezenční listina

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Burza dobrých nápadů – vhodné výrobky pro jednotlivé ročníky ZŠ
Objednávkový systém na materiál pro výrobky
Metodické listy na vybrané výrobky
Pracovní postupy
Mezipředmětové vztahy u materiálů a výrobků
Různé

Průběh:
1. Burza dobrých nápadů – vhodné výrobky pro jednotlivé ročníky ZŠ
Členové pracovní skupiny předvedli jednoduché, zajímavé výrobky – hudební nástroje, hračky
(kostka, hlavolam…), drobné pomůcky(kleště na cukr, přívěsek na klíče, stojánek na
ubrousky). Sdíleli svoji zkušenost z hodin pracovní výchovy a diskutovali náročnost
jednotlivých výrobků.

2. Zkušební akce na objednávání materiálů na výrobky pro nový školní rok
Členové pracovní skupiny se dohodli, že je potřeba zlepšit distribuci materiálů pro dílnaře.
Vedoucím pracovní skupiny ve spolupráci s ostatními členy bude zpracovaná nabídka pro
dílnaře v oblasti materiálů na výrobky pro nový školní rok. M. Wildner zajistil spolupráci s
Nadačním ústavem regionální spolupráce, o.p.s. a Hanou Rajnoškovou, kteří na začátku
nového školního roku představí základy práce s jednotlivými materiály na schůzce všech
dílnařů. Kontakty jsou uvedeny níže:

Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s.

DRÁTOVÁNÍ
Hana Rajnošková

Jeremenkova 42

Kladníky 62

779 00 Olomouc

hraj1@seznam.cz

tel: +420 602 530 701

773656445

e-mail: rudolf@nurs.cz

www.metudka.blogsport.cz

3. Zhotovení metodických listů na vybrané výrobky – KOSTKA, KLEŠTĚ NA CUKR,
STOJÁNEK NA UBROUSKY, KRABIČKU (papír, kov – plech), výrobek z drátu.
Byly zhotoveny vzorové metodické listy vedoucím pracovní skupiny M. Wildnerem a
prodiskutované a odsouhlasené dalšími členy. Během září budou připraveny kompletní
metodické listy podle odsouhlasených vzorů.

Úkol (M. Wildner): Připravit metodické listy pro ostatní výroby.
4. Pracovní postupy
Členové pracovní skupiny se dohodli, že je potřeba pracovní postupy a nauku o materiálech
rozpracovat do portfolií: Co víme o papíru, dřevě, kovech, plastech, skle a jiných materiálech
za pomocí IT.

5. Mezipředmětové vztahy u materiálů a výrobků
Členové pracovní skupiny se dohodli, že je potřeba rozvíjet mezipředmětové vztahy u
materiálů a výrobků - například při nákresech využívat IT, 3D technologie. Toto dílčí téma
bude předmětem dalšího setkávání.
6. Různé
Pro příští školní rok je potřeba promyslet náplň předmětu PRAKTICKÁ VÝCHOVA. Členové
pracovní skupiny navrhli tot tematické rozložení pro jednotlivé ročníky:
6. ročník – dřevo, 7.ročník – plasty, 8. ročník - kov, 9. ročník - elektro
V. Závrská v části různé připomněla úkol pro členy pracovní skupiny spojený s tématem
rozvoje podnikavosti a kreativity. Členové se domluvili, že se dál tomuto tématu budou
věnovat a hledat možnosti, jak podnikavost u žáků rozvíjet.

V. Závrská představila článek od CZechInvestu, který uvádí případovou studii věnovanou
rozvoji podnikavosti mezi žáky v Ústeckém kraji.

Termín další schůzky bude upřesněný na konci srpna 2019.

Zpracoval: Miroslav Wildner

