Zápis z 6. 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: 28.5.2020 – 15:00, online
Přítomni: přiložena prezenční listina
Zahájení:
Jednání pracovní skupiny zahájil manažer MAP Bc. Petr Příkazský přivítáním přítomných
členů a seznámil je s programem jednání.
Plánování aktivit implementace MAP na rok 2020
Na jednání byly probrány aktivity, které jsme museli kvůli pandemii koronaviru zrušit, které
se uskutečnili online a které do konce školního roku plánujeme. Školám, které se ještě
nepřihlásily, byl připomenut webinář s panem Liškou – Desková hra „Cesta životem“, který
proběhne online 2.6.2020. Účastníků jsme se ptali na názor, zda by podpořili seminář s panem
Hubatkou na téma „Formativní hodnocení“, který se uskuteční 20.8.2020 na SSŠ ve Znojmě.
Členové se shodli, že téma je zajímavé a aktuální, ale termín není pro pedagogy příliš vhodný.
Dále byl řešen nákup polytechnických pomůcek. Diskutovalo se o návrzích z minulého
jednání, především o experimentálních sadách Pasco, ozobotech, 3D tiskárnách, šicích
strojích atd. Cena ozobotů je nízká, takže by si mohla pořídit každá škola. Všichni byli pro
nákup 3D tiskáren, jelikož si nákup každá škola nemůže dovolit. Členy pracovní skupiny jsme
poprosili o zaslání kontaktů na odborníky, kteří se zabývají 3D tiskem.
Pan Berka ze ZUŠ Znojmo chce taky pořizovat 3D tiskárnu. Jako odborníka navrhuje jejich
paní učitelku a grafičku Barboru Lettlovou. V ZŠ a MŠ Višňové mají 3D tiskárnu Poseidon
DUO, kterou zvládají i děti v 5. třídě. V ZŠ nám. Republiky budou pořizovat 3D tiskárnu
za cca 10 tis. Kč.
Poté se diskutovalo o tom, jaké polytechnické pomůcky by byly vodné pro MŠ. Dle názorů by
zpracování metodik k sadám nářadí s jednotlivými projekty znamenalo další pracovní pozici.
Jako nejlepší varianta se členům zamlouvá nákup některé technické stavebnice, se kterou si
poradí každý kantor a nebude třeba zaškolení nebo vytváření metodik.
Paní Šťastná navrhla dřevěnou stavebnice hranolů (https://mandala-montessori.eu/cs/cityblocks-drevene-hranoly/453-drevena-stavebnice-city-blocks-150ks-hranolu08146470020.html), kterou využívají na škole. Všichni odhlasovali nákup dané stavebnice
(599,-/MŠ, 45*599=26 955,- Kč).
Místní akční plán vzdělávání v ORP Znojmo II
reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009113

V neposlední řadě byli členové Pracovní skupiny informováni o aktualizaci analytické
a strategické části Místního akčního plánu vzdělávání, kdy poslední připomínky se budou
projednávat na dalším setkání.

Shrnutí a závěr:
Manažer MAP zrekapituloval vzešlé návrhy. Jednání ukončeno v 16:30 hod.

Zapisovatel: Mgr. Monika Mandátová
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