
 

  
 

 
Zápis z Workshopu odborných garantů KA03 projektu PolyGram – Podpora 
polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti 
v Jihomoravském kraji (dále jen PolyGram) 

 
Datum :  24.09.2019  

Čas : 09:00 – 13:00 

Místo konání : P28 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace 

Účastníci : viz prezenční listina 

 

Program:  

1. Aktuality projektu 

2. Příklady dobré praxe – workshop aktivit partnera 28 Střední zahradnická škola 
Rajhrad, příspěvková organizace 

3. Diskuze a různé 

 

AD1) Aktuality projektu  
Zástupci Jihomoravského kraje stručně seznámili s aktualitami projektu PolyGram. 
Ing. Veronika Zedníčková zopakovala důležité termíny pro 4. MO. 
 
Do 20.09.2019 byl termín pro odevzdání podkladů za měsíce červenec a srpen do DMS. 
Aktualizaci aktivit v google kalendáři PolyGram proveďte do 30.09.2019.  
 
4. MO 06/2019 – 11/2019 
Termíny dokladování podkladů do DMS: 

• Do 30.09.: Podklady k výstavě na konferenci 
• Do 10.10.: Prezentace na konferenci 
• Do 20.11.: 

 – projektové a finanční podklady včetně mezd za měsíce – 9 a 10/2019 
 – VP – podepsaný každý měsíc, skenované do jednoho souboru pdf,  
    – jeden zaměstnanec = jeden soubor 

• Do 05.12.: 
 – projektové a finanční mimo mezd podklady za měsíce – 11/2019 
 – Výstupní sestavy z účetnictví 
 
Harmonogram aktivit pro 4.MO  

• 16. října 2019 – konference – Aspekty výuky odborných předmětů na středních školách 
• 27. listopad 2019 – P16 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, 

příspěvková organizace 
• únor 2020 – P27 Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková 

organizace 
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• březen 2020 – P11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, 
příspěvková organizace 

• 01. a 02. dubna 2020 – dvoudenní workshop – P19 Střední škola dopravy, obchodu a 
služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace 

• 03.06.2020 – závěrečná konference – Hodnocení projektu PolyGram a jak dál - JMK 
 
Ing. Radomír Pernica seznámil s programem připravované konference 16.10.2019. Odpolední 
program je rozdělen do třech části:  

 Sekce - Podpora rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti v odborných 
předmětech na SŠ 

 Sekce - Polytechnika – tvorba učebních materiálů, spolupráce se ZŠ 
 Sekce - Polytechnika – příklady dobré praxe 

 
Prezentace partnerů dle témat jsou do těchto sekcí rozděleny – témata naleznete v příloze 
zápisu. 
 
Ing. Veronika Zedníčková upřesnila informace pro dodání podkladů k výstavce na konferenci. 
Pro partnera je vyhrazeno ½ strany panelu – podklady do 30.9.2019! 
Každá partnerská škola bude mít k dispozici plochu o rozměrech šířka 95 cm x délka 80 cm – 
připravte podklady v elektronické verzi:  

• Oficiální název školy včetně loga – logo ve vektorech (cdr, ai, eps, pdf,…) 
• Text k aktivitám – minimálně 2x A4 text 
• Fotodokumentace k aktivitám projektu – minimálně 5 fotografií  
• Podklady vložte maximálně do 30.09.2019 do DMS – složka Konference 16.10.2019 --

> Podklady výstava – názvy souborů do 20 znaků! 
• Grafické zpracování bude jednotné a zajistí JMK, proto je třeba termín dodržet, aby 

grafik měl časový prostor podklady zpracovat. Výstava bude v hale před aulou od 
10.10. do 26.10.2019. 

 

AD2) Partner č. 28 Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace připravila 

ukázku příkladů dobré praxe.  
Účastníci byli rozděleni do čtyřech skupin a všichni postupně prošli připravená pracoviště:  

1. stanoviště: Příprava preparátu, mikroskopování, zábavná chemie 
2. stanoviště: Jízda zručnosti, zahradnická mechanizace 
3. stanoviště: Práce s GPS 
4. stanoviště: Zhotovení dekorace ze živého materiálu 

 
 
Přílohy: 
Témata partnerů na konferenci 
Program konference 
 
V Brně dne 25.09.2019 
Zpracovala: Ing. Veronika Zedníčková 


