Zápis z 11. jednání pracovní skupiny MAP v ORP Znojmo II
PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
sociálních a občanských dovednostech

Datum a místo konání: 24.8.2021 – 15:30, kancelář č. 208, Dvořákova 21, Znojmo
Přítomni: přiložena prezenční listina
Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s programem jednání.
Aktivity implementace MAP na rok 2021
Členové Pracovní skupiny byli seznámeni s aktivitami, které se od posledního setkání
uskutečnily a byly jim představeny návrhy chystaných aktivit v nadcházejícím období. Měli
příležitost vyjádřit svůj názor a přednést případné návrhy.
Pan Berka nás informoval o nově vznikajícím prostoru pro pořádání kulturních a vzdělávacích
akcí u Louckého kláštera ve Znojmě. Pan Beran navrhnul jako hledaného lektora na téma
syndrom vyhoření pana Martínka z poradny Pelhřimov.
Po prostudování předložené cenové nabídky na sady nářadí pro MŠ byl ještě členy poupraven
obsah sad. Doplněn bude arch smirkového papíru (zrnitost 80), tesařské tužky a kufr na
nářadí.
Paní Šťastná přislíbila zaslat informace o sadě pokusů, kterou nedávno pořídila do jejich
školy, dále se zmínila o tom, že mají mikroboty, které by mohli prezentovat na chystaném
veletrhu pomůcek. Jako další vhodnou pomůcku navrhla „molitanové kostky“, které rozvíjí
prostorovou představivost a kuličkovou dráhu, kterou díky 3D tiskárně zprovoznil pan
Navrátil. Pozeptá se i v MŠ, zda by paní učitelky chtěli prezentovat osvědčené polytechnické
pomůcky.
Pan Beran využívá ve výuce sady Pasco a SAM Labs. v případě potřeby ví o někom, kdo by
sady na veletrhu předvedl.
Po poradě s členy Pracovní skupiny byl stanoven termín, čas a místo konání Komunitního
veletrhu pomůcek na pondělí 4.10.2021 od 14.00 hodin v sále Agrocentra ve Znojmo.
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Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno v 17:00 hod.

Zapisovatel: Mgr. Monika Mandátová
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