
 

 

Zápis z 3. jednání Pracovní skupiny č. 6 Polytechnická výchova  

 
Datum: 5. 9.2017 od 16.00 hod.  

Místo: ZŠ a MŠ Smolkova - dílna 

Účastníci: viz prezenční listina 

Vyhotovila: Lucie Jungwiertová  

Program jednání 

ID Téma 

1 Diskuse o současném stavu polytechnické výchovy na ZŠ a MŠ na MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš 

2 Možnosti sdílení dílny více ZŠ 

Průběh jednání 



 

 

 

ID Informace z diskuse  

1 Diskuse o současném stavu polytechnické výchovy (ve smyslu dílen) na ZŠ a MŠ 
na MČ Praha 12 a MČ Praha-Libuš 

Zástupci ZŠ a DDM diskutovali některé problémy, které stojí za neuspokojivým 
stavem. Jmenovali mimo jiné: 

- Absence technického kreslení ve výuce na ZŠ 

- Často chybějící dílny anebo nevyhovující vybavení – z místních ZŠ mají 
dílny pravděpodobně jen ZŠ Na Beránku, ZŠ a MŠ Smolkova, ZŠ Angel, ZŠ 
Zárubova   

I 

2 Možnosti sdílení dílny více ZŠ 

Vedoucí PS pan uč. Polomský představil účastníkům nabídku pro místní ZŠ, které 
mohou využít pod jeho vedením dílnu na ZŠ Zárubova, kde učí. Dílna je určená pro 
15-18 žáků.  

Další diskuse se věnovala praktické stránce tohoto projektu, jak jej nastavit, aby 
byl udržitelný, tj. aby na něm hostitelská ZŠ Zárubova netratila (ve smyslu energií, 
spotřebovaného materiálu, opotřebení nástrojů atd.). Pan uč. Polomský se dohodl 
na inspirace s panem Olmerem, který pro takové „projektové dny“ zpracovává 
v DDM podrobný rozpočet. LJ zjistí možnosti podpořit pilotáž ze strany MČ nebo 
MAP – nejen finančně, ale i propagace, svoz věnovaného materiálu apod. 

Postup pro širší využití dílny na ZŠ Zárubova: 

1) Zpracovat rozpočet takové akce zejména z hlediska opotřebení materiálu, 
nástrojů, spotřeby energií i času pedagoga, který by se dětem z jiné ZŠ 
věnoval – pan uč. Polomský. 

2) Zjistit možnosti MČ, MAP, sponzoři pro podporu projektu, alespoň 
v pilotní fázi - LJ. 

3) Podpořit propagaci projektu prostřednictvím sítě MAP – RT MAP. 

4) Zpracovat podklady pro daný výrobek / projektový den, především – 
výkres, soupiska materiálů, soupiska nástrojů, věk dětí, pro který je daná 
práce vhodná, časová dotace – pan uč. Polomský. 

5) Pilotně ověřit, zda je pro ZŠ na MČ Praha 12 a Praha-Libuš organizačně 
zvládnutelná výuka dílen formou sdílení – reflexe ZŠ, které se zúčastní, a 
současně ověřit, zda je to udržitelné z hlediska hostitelské ZŠ. 

6) Upravit projekt podle výsledků pilotního ověření. 
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Další postup: 

Viz bod 2 zápisu.  


