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Zápis 

z 1. setkání pracovní skupiny  

Polytechnika, rozvoj podnikavosti a kariérové poradenství v ZŠ 

která se konalo v pondělí 28.2.2017 v 13.30 hod v kanceláři MAS Moravská brána, budova MěÚ 

(přízemí vlevo), Bratrská 358, Lipník nad Bečvou 

 

1. P. Hluzinová přivítala přítomné zástupce škol a představila program pracovní skupiny a vysvětlila, že 

se ve výběru strategických cílů ze Strategického rámce MAP se budeme podrobněji zabývat pouze 

těmi, jež jsou v souvislosti s hlavním tématem setkání Polytechnika, rozvoj podnikavosti  

a kariérového poradenství v ZŠ. 

2. P. Zdráhalová představila Akční plán, co je akční plán, jak se tvoří, jaké aktivity a projekty lze typově 

do akčního plánu zařadit. P. Hluzinová se vrátila k závěrům z kulatých stolů, shrnula 5 hlavních bodů.  

Dále řešila způsob komunikace, jak se budou předávat informace, koho by bylo třeba zapojit  

a vyzvala přítomné pro šíření informací dále. Následně seznámila přítomné se SC a možnými 

opatřeními. Paní Zdráhalová vysvětlila, co jsou projekty spolupráce, které budou hlavním 

předmětem jednání PS (posouzení příkladů dobré praxe a možnost jejich aplikace u nás, vlastní 

návrhy členů, vznikne návrh projektů pro diskuzi se školami o zapojení a zahájí se příprava, tyto 

projekty bude možné financovat z dotací OP VVV na projekty spolupráce vycházející z MAP, výzva 

se předpokládá na leden 2018 s opakováním v lednu 2019, 2020, atd.).  

3. Výběr prioritních opatření pro Akční plán pro školní rok 2018/2019 

Přítomni obdrželi přehled navržených opatření (16 návrhů opatření). Hodnotili je podle osobních 

priorit a důležitosti v dané oblasti. Opatření byla rozřazena do skupin 1 (nejdůležitější s váhou 3) , 2 

(důležité s váhou 2) a 3 (méně důležité s váhou 1). Takto seřazená opatření byla obodována (četnost 

x váha).  

Jako nejvíce důležité vyplynuly opatření v oblasti investic a personálního zázemí a rozvoj spolupráce 

s rodiči a podniky. Vybraná opatření budou doporučena ke schválení Řídícímu výboru (březen) jako 

prioritní. Tvorba akčního plánu v oblasti investic (tedy SC 1.1. – 1.3) bude vycházet především 

z individuálních konzultací se vzdělávacími zařízeními a jejich zřizovateli. Pracovní skupina se bude 

proto věnovat především řešení vybraných opatření mimo oblast investic. Ostatní opatření budou 

projednána a řešena při tvorbě následujících akčních plánů.  

 

 

 

 

 

Vybrané prioritní opatření v oblasti investic: 

SC Název opatření Body 



Místní akční plán vzdělávání pro ORP Lipník nad Bečvou  
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000303 

 

1.2 Zkvalitnění zázemí a vybavení ZŠ pro zapojování polytechniky a rozvoj podnikavosti 

a kreativity žáků na ZŠ 

12 

1.1 Zkvalitnění zázemí MŠ pro zapojování polytechnické výchovy 10 

1.3 Zlepšení zázemí a vybavení pro rozvoj polytechniky v zařízeních pro neformální a 

zájmové vzdělávání 

7 

 

Vybrané prioritní opatření mimo oblast investic: 

SC Název opatření Body 

2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (oblast polytechnika, kreativita a 

kariérové poradenství) 

15 

2.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (oblast polytechnika, kreativita a 

kariérové poradenství) 

15 

2.2 Vzájemná spolupráce pedagogů (oblast polytechnika, kreativita a kariérové 

poradenství) 

15 

4.5 Rozvoj spolupráce s rodiči v oblasti polytechniky a kariérového poradenství 11 

2.1 Zvýšení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků specializovaných na 

polytechniku, kreativitu a kariérové poradenství 

9 

4.4 Rozvoj spolupráce škol a podniků hospodářské sféry 9 

3.4 Rozvoj odborného vzdělávání, polytechniky a řemesel v ZŠ 7 

3.1 Rozvoj vzdělávacích projektů zaměřených na polytechnickou výchovu v MŠ 6 

4.2 Rozvoj aktivit spolupráce škol a obcí v oblasti praktických činností, řemesel  

a kreativity 

6 

 

4. Diskuze 

 Většina účastníků souhlasila, že všude chybí proškolený personál, osoba, která by se v dané 

instituci této oblasti věnovala. 

 informovanost a spolupráce rodičů je velmi důležitá, shodli se přítomní, je potřeba, aby byli 

informace předány a rodiče přivedli děti, pro které je to potřebné. 

 Rovněž chybí materiální vybavení, školy nemají s čím pracovat, na nákup potřebného materiálu 

nemají finance. 

 Součástí příštích setkání bude předkládání návrhů dobré praxe z jiných regionů 

 

 


