
 

 

 

 

Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny č. 6 Polytechnická výchova  

 
Datum: 23. 5. 2017 od 09.00 hod.  

Místo: Písková 830/25, 143 00 Praha 12 – Modřany, místnost 504 

Účastníci: viz prezenční listina 

Vyhotovil: Zdeněk Pagač  

Program jednání 

ID Téma 

1 Úvodní slovo + shrnutí vedoucího skupiny pana Jana Polomského 

2 Informace pana Filipa Kuchaře 

3 Diskuze + návrhy další postupu 

Průběh jednání 



 

 

ID Informace z diskuse  

1 Úvodní slovo + shrnutí vedoucího skupiny pana Jana Polomského 

Úvodní slovo si vzal jako vedoucí skupiny pan Polomský. 

Z jeho dlouholeté praxe vyplynulo, že se pravidelně používá určité nářadí. 

Ne vždy se každé nářadí využije, ale je nutné mít záložní nářadí. 

ZŠ Rakovského má zájem o zkušební režim dílen. 

Nestačí jen manuální zručnost. Důležité jsou také měřící přístroje, které je 

nutné správně ovládat. 

Důležité je, aby děti získali kladný vztah k manuální činnosti, nářadí a 

technice. Velice oblíbený je např. polní telefon, což slouží jako praktický 

nácvik, kde se děti živě seznamují s technikou. 

Pan Polomský zmínil otázku materiálu do dílen. Jako velice užitečný se 

ukázal vyřazený nábytek, jenž má mnoho využití. Nápomocní jsou i někteří 

rodiče, kteří dobrovolně nabízejí možnost využití materiálu z jejich 

vlastních zdrojů. 

I 

2 Informace pana Filipa Kuchaře 

Pan Kuchař: město Praha má zájem o podporu dílen. Informoval o vzniku 

sítě polytechnických dílen. Učitelé se budou se aktivně účastnit. Projdou 

certifikovaným kurzem. První půlrok budou dílny, druhý půlrok budou 

základy robotiky. 

Důležitým aspektem je propojení s DDM (např. Libuš). Např. ve 

Středočeském kraji síť DDM chybí. 

Dílny mají začít v únoru 2018 (implementace KAPu). KAP I – 2,5 roku. Každá 

škola dostane nabídku. Ve třídě bude 15 dětí, na které budou 2. mistři a 

učitel. 

Vybavení škol se má řešit přes MAPy. 

Významným faktorem má být systematičnost. Děti by se měli seznamovat 

s polytechnickou už od 1. třídy. 
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3 Diskuze + návrhy další postupu 

Dataprojektorem byly představeny výrobky dětí. 

Základem jsou ochranné pomůcky (brýle, hluk, atd.). Kvalitní vybavení 

zvyšuje atraktivitu (např. stavebnice). 

Důležité je znát i nebezpečné věci, aby děti chápali bezpečnost práce. 

Komplexní přístup k technice je základ, pak se děti mohou specializovat. 

Byla nastolena otázka jak pomoci praktikům, nadšencům. Jak je dostat do 

vyučujícího procesu. Musí mít pedagogické minimum. Existuje alternativa 

k pedagogickému minimu a to je instruktor odborného vyučování. 

Panovala shoda, že byrokracie a zejména nevhodné předpisy komplikují 

efektivní výuku. 

Pan Polomský doporučil odkaz od pana Mgr. Michala Hammera na 

webovou stránku, kde je řada užitečných a inspirativních fotografií. Ty lze 

využít i v praxi, viz 

https://cz.pinterest.com/search/boards/?q=kutilstv%C3%AD. 

Bylo navrženo, aby na poradě ředitelů ZŠ (8. 6. 2017) se OŠK Praha 12 

zeptal na polytechnickou výchovu. Kdo by měl zájem. 

V závěrečné živé diskuzi byla vyzvednuta samotná prezentace 

polytechniky ve vzdělávacím procesu široké veřejnosti včetně dětí. 

Důležitým faktorem je pozitivní, motivující, atraktivní (sebe)prezentace. 

Navrženy byly sociální sítě, youtube a další prostředky, které by pomohli 

zpropagovat mezi mladou generací polytechniku. Zejména byl kladně 

přijat návrh ohledně youtube kanálu, kde by se pravidelně objevovali 

zajímavá videa z např. z dílen. Děti by samy také mohli točit krátké videa 

z pracovního prostředí, které by mohli sdílet na příslušné stránce. Došlo 

by k propojení digitální i manuální gramotnosti + zároveň by šlo o 

efektivní propagaci polytechnické výchovy mezi mladou generací, což je 

kardinální problém současnosti. 
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Další postup: 

Termín dalšího setkání bude navržen. 

OŠK Praha 12 představí  8. 6. 2017 na schůzce s řediteli ZŠ polytechnickou výchovu (dílny). 

Probere se další postup prezentace polytechnické výchovy za pomocí moderních mediálních prostředků. 

 

Další jednání skupiny bude pravděpodobně 5.9. od 14.00 na ZŠ Smokova. 


