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

:

15.07.2020 – 16.07.2020

Čas

:

15.07.2020 09:00 – 20:00, 16.07.2020 09:00 – 15:00

Místo konání :

v prostorách Hotelu Ryšavý, Vémyslice a u Partnera č. 19 Střední školy
dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvkové organizace,
Strojírna Oslavany

Účastníci

:

viz prezenční listina

Téma

:

Motivace žáků SŠ ke vzdělávání v technických oborech, podtitul
předčasné odchody ze studia

Program dne 15.07.2020
1. Aktivity RT projektu PolyGram
•

•

Zhodnocení projektu – RT projektu a partneři
Úkoly a pokyny k ukončení projektu

2. Motivace žáků SŠ ke vzdělávání v technických oborech - prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. – VUT
Brno, doc. PhDr. Jiří Dan, CSc. – MU Brno

3. Příklady dobré praxe – P19
Rukodělná činnost – Střední školy dopravy, obchody a služeb Moravský Krumlov,
příspěvkové organizace

4. Individuální konzultace
5. Diskuse a různé
Program dne 16.07.2020
1. Exkurze do Strojírny Oslavany, spol. s r.o.
•
•

Přednáška o historii a výrobním programu strojíren
Prezentace areálu KUKL

2. Vyhodnocení, diskuse
Závěr
AD1) Aktivity RT projektu PolyGram
Zástupci RT projektu PolyGram za Jihomoravský kraj zhodnotili naplnění vytýčených cílů
projektu a realizaci klíčových aktivit. Blíže viz prezentace v příloze.

S ohledem na blížící se ukončení projektu byly upřesněny úkoly a požadavky na podklady pro
zprávu o realizaci a žádost o platbu za 6. monitorovací období a celý projekt.
Harmonogram Odevzdávání podkladů pro 6. MO = závěrečné MO
• Do 20.07. podklady za věcnou a finanční část 06/2020, mzdy 05 a 06/2020
• Do 17.09. podklady za věcnou a finanční část 07 a 08/2020, mzdy 07 a 08/2020
Mgr. Radmila Schätzelová podrobně seznámila partnery s požadavky pro přípravu podkladů a
vykazování výdajů na závěr projektu. Blíže viz prezentace v příloze.

Příprava iKAP JMK II
Ing. Radomír Pernica seznámil účastníky se strukturou a klíčovými aktivitami nového projektu
iKAP JMK II a informoval o dosavadním průběhu schvalovacího procesu.

AD2)
V dopolední části programu pokračovali pozvaní hosté, kteří hovořili o motivaci žáků ke
vzdělávání a poznávání osobnosti.
- Prof. Fiala se věnoval aspektům odborným (technickým) aspektům – viz prezentace
- Doc. Dan navázal poznáváním osobnosti z hlediska psychologického – viz prezentace
AD3)
Partner19 – Střední škola dopravy, obchody a služeb Moravský Krumlov, příspěvková
organizace připravila ukázku sdílení dobré praxe na třech pracovištích.
Účastníci byli rozděleni do třech skupin, které se postupně vystřídaly na připravených
pracovištích, na kterých si každý mohl ověřit své dovednosti a zručnost:
1. Rukodělná činnost v kovárně
2. Práce na svařovacích trenažerech
3. Jízda zručnosti

Přílohy zápisu:
Prezentace - Zhodnocení projektu
Prezentace - W_MK_PolyGram_15.a16.07.2020, Finanční část 15.07.2020
Prezentace - UTEE-IET_motivace-2020, Osobnostní faktory

V Brně dne 21.07.2020
Zpracovala: Ing. Radomír Pernica

Stránka 2 z 2

