
 

 

Termín konání: pondělí 15. května 2017, od 14:00 do 16:00 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Třanovice 

Garant:  David Molitor 

   Základní škola a mateřská škola Třanovice, příspěvková organizace 

CÍLE A POPIS PROJEKTU 

Cílem projektu je iniciovat vznik platformy pro vzájemnou výměnu zkušeností 
a navázání spolupráce mezi zájemci o rozvoj manuální zručnosti z řad zástupců škol, 
podnikatelských subjektů a dalších aktérů. 

Během roku 2017 se uskuteční alespoň jedno setkání pedagogů, kteří mají zájem 
o rozvoj manuální zručnosti na svých školách a navázání vzájemné spolupráce, 
včetně případného zapojení soukromých podnikatelských subjektů. Na tomto 
vstupním setkání budou diskutovány možnosti rozvoje manuální zručnosti na školách, 
stávající zkušenosti, příklady dobré praxe apod. Hovořit se zde bude také o finanční 
podpoře těchto aktivit prostřednictvím dotačních programů a také o možnostech 
zapojení soukromých podnikatelských subjektů. Na setkání může být diskutována 
potřeba realizace a podoba navazujícího projektu, který by spočíval v konkrétních 
akcích pro děti (soutěže, příměstský tábor, jednodenní projektové dny apod.). 

Projekt ideově staví na předpokladu, že manuální zručnosti se „nějak“ věnuje každá 
škola. V první fázi projektu proto dojde k vzájemné výměně zkušeností pedagogů, 
kteří by tuto oblast rádi posunuli někam výše. K tomu není nezbytně nutné drahé 
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MAS Pobeskydí, z. s., si Vás dovoluje pozvat na akci zařazenou do projektu 
„Manuální zručnost dětí“. 

http://www.pobeskydi.cz


 

 

vybavení, hlavní je myšlenka. Děti by měly být například stavěny před praktické 
úkoly, jejichž výstupem je něco, co má své využití (např. nábytek do školy, 
klubovny). Pak lze předpokládat, že k manuální práci získají pozitivní vztah. 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠKY 

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. 
 
Pro přihlášení – nejpozději do 9. května 2017 – využijte následující odkaz: 
 
https://goo.gl/forms/zsfGiaMTTU9nVFGk1  
 
Těšíme se na Vaši účast a uvítáme Vaše osobní zkušenosti s výukou a výchovou 
k manuální zručnosti. 
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