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ZÁPIS 

společné setkání pracovních skupin  

projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Poličsku III  

dne 6.12.2022 od 15:00 

v knihovně v Centru technického vzdělávání _Půda  

Přítomni: viz prezenční listina 

Manažerky projektu Petra Jílková a Leona Šudomová přivítaly přítomné členy pracovních 

skupin a zaměstnankyni Centra a členku PS Mg Mgr. Hanu Šandovou. Jednání bylo pojato 

jako společné setkání pracovních skupin: 

• praktické zkušenosti škol a pedagogů s 3D tiskem 

• možnosti škol využít 3D tisk na jejich školách, rozvoj technického vzdělávání, 

spolupráce s Centrem technického vzdělávání_Půda 

• financování vzdělávání pedagogů v oblasti 3D tisku 

• financování rozvoje matematických a technických kompetencí na 2. stupni ZŠ 

Na úvod se jednotliví přítomní členové navzájem představili. Zástupci realizačního týmu poté 

zahájili debatu. Přítomní sdíleli svoje zkušenosti. Lektorka Hanka Šandová představila 

způsoby programování 3Dtisku, které mohou učitelé při výuce využívat. K využití je na Půdě, 

ale do škol si jej mohou také zakoupit. Dále představila vznik 3D tisku a jeho současný stav na 

českém trhu. Typy tiskáren a různých materiálů potřebných k tisku. Představila, k čemu může 

tisk sloužit všeobecně, kde se využívá, od zdravotnictví po školy. Všichni účastníci si pak sami 

vyzkoušeli vytvořit vánoční vykrajovátko. Společně se pak bavili o možnostech využití 3D 

tisku pro různé věkové kategorie a sdíleli své zkušenosti s tiskem na školách. Vyhodnotili, že 

dlouhodobá průběžná spolupráce škol s Centrem technického vzdělávání _Půda v Poličce je 

potřebnou aktivitou, která významně pomáhá školám rozvíjet technickou a matematickou 

gramotnost dětí a žáků. Mgr. Hanka Šandová byla identifikována místním leaderem v oblasti 

technického vzdělávání. 

Návrh aktivit škol:  

• Vzdělávání pedagogů v oblasti matematicko- technického vzdělávání např. v oblasti 

3D tisku ve spolupráci s Centrem technického vzdělávání_Půda 

mailto:manazer@maspolicsko.cz


 

 

   MAS POLIČSKO z.s. 
   Sulkovská 340, 569 92  Bystré                       
   Tel.: 773 577 270                                                       Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Poličsku III   
   manazer@maspolicsko.cz                                        Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023122 
                                                www.maspolicsko.cz   

• Využití  místního leadera Mgr. Hanky Šandové o oblasti matematiky a robotiky 

v předškolním a základním vzdělávání – projektová výuka. 

 

Návrh financování aktivit:  

• Šablony pro MŠ a ZŠ OPJAK – šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a ZŠ a 

šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ a žáků v ZŠ 

 

 

V Bystrém dne 6.12.2022 

Zapsala: Leona Šudomová 
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