
 

 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

„Polytechnické činnosti v MŠ – polytechnická dílna“ 

 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Vzdělávací aktivita měla povahu facilitovaného workshopu, 
jenž se konal v jedné z místních mateřských škol. 
Participanti si všechny prezentované činnosti prakticky 
vyzkoušeli, a to individuálně i v rámci práce ve skupinách. 
Pracovní dílna nabídla pedagogickým pracovníkům rozsáhlý 
zásobník nápadů, návodů a přesných postupů rozličných 
pokusů a objevů v oblasti polytechniky. 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

Absolventi získali na základě vlastních zkušeností při 
vykonávání jednotlivých aktivit zásobník polytechnických 
činností, postupů a návodů, jak vytvořit podnětné i materiální 
prostředí vedoucí k samostatné práci dětí v oblasti 
polytechniky. Z výsledků evaluačního dotazníku vyplývá, že 
daná aktivita splnila svůj účel, poznatky a informace získané 
na workshopu hodnotí účastníci jako přínosné a využitelné 
v praxi. VA nabídla rovněž prostor pro výměnu zkušeností 
mezi pedagogy jednotlivých mateřských škol.  

Název příjemce Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko-západ 

Termín realizace vzdělávací akce 14. listopadu 2016 

Zaměření/téma vzdělávací akce 

Vzdělávací aktivita (dále VA) s názvem „Polytechnické 
činnosti v MŠ – polytechnická dílna“ byla směřována na 
seznámení účastníků s učebním prostředím zaměřeným na 
polytechnické činnosti v mateřských školách v oblastech 
cílených na pokusy a objevy, zahradu, vodu a písek.  

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Seznámit pedagogické pracovníky s možnostmi, jak obohatit 
spektrum polytechnických činností v MŠ, předat účastníkům 
VA zásobník nápadů a podnětů pro společnou i 
samostatnou práci dětí v oblasti polytechniky. 

Cílová skupina 
Ředitelé a pedagogové škol na území MAP pro Hlučínsko-
západ 

Počet účastníků 32 (17 z + 15 v) 

Termín zpracování hodnotící zprávy 
(ne dříve než 3 měsíce od realizace 
vzdělávací akce) 

1. 3. 2017 



 

 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

Polytechnické vzdělávání v MŠ bylo členy pracovní skupiny 
(dále PS) „Předškolní vzdělávání“ identifikováno jako jedno z 
(řešených) dílčích témat, toto je rovněž součástí SR MAP pro 
Hlučínsko-západ. Podnět na obsahovou náplň dané 
vzdělávací aktivity byl vznesen právě na společném setkání 
členů PS a tímto naplňuje jeden z cílů artikulovaných v rámci 
oblasti Předškolního vzdělávání obsaženého rovněž v SR 
MAP pro Hlučínsko-západ. VA současně plní požadavek 
stran zapojených aktérů vzdělávání na vzájemnou výměnu 
zkušeností, nápadů, podnětů a sdílení příkladů dobré praxe. 

 
 
 

 
Datum: 1. 3. 2017     Podpis: ………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Evaluační dotazník 
 Vyhodnocení MAP-západ 

Plán vzdělávacích aktivit 
 

Název akce: Polytechnické činnosti v MŠ 

Datum a místo konání: 14. listopadu 2016, ZŠ a MŠ Bolatice 

Garant / organizátor: Hana Paverová 
Poznámky: 

a) Počet respondentek: 21 

b) Je nutné zmínit, že některé respondentky hodnotily akci po první polovině programu, tj. kdy nebyly 

představeny všechny přichystané činnosti a pokusy stran p. lektorek. 

c) U otázek 1-8 bylo k dispozici celkem 5 možností, v následující tabulce se objevují pouze ty položky, 

jež byly označeny stran respondentek, třetí sloupec (x) naznačuje, že další možnosti nebyly zvoleny. 

 
 

1) Prezentované informace byly přehledné a smysluplné: 
 

Rozhodně ano: 90,48% Spíše ano: 9,52% x 

2) Během vzdělávací akce bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů z praxe: 

Rozhodně ano: 90,48% Spíše ano: 9,52% x 

3) Poznatky a informace získané vzdělávací akci jsou pro mne využitelné v praxi: 

Rozhodně ano: 61,90% Spíše ano: 38,10% x 

4) Lektorky zapojovaly účastníky do diskuze či řešení problémů: 

 

Rozhodně ano: 100% x x 

5) Prezentační dovednosti lektorek (pozn. hodnotící stupnice jako ve škole): 

1: 95,24% 2: 4,76% X 

6) Rozsah odborných znalostí lektorek v daném tématu: 

 

1: 95,24% 2: 4,76% x 

7) Organizace vzdělávací aktivity: 

 

1: 85,71% 2: 14,29% x 

8) Ohodnoťte, prosím celkovou kvalitu akce: 

1: 90,48% 
2: 9,52% x 

Pozn. k 1 odpovědi: namísto 1, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1* 

9)Uveďte, prosím, dílčí téma(ta) workshopu, která pro Vás byla nejpřínosnější: 

 

Sdělení vzájemných zkušeností z denních praxí učitelek v MŠ (jak co dělají, jaké činnosti provádí, 
reakce dětí atd…) 

Náměty jsou běžně dostupné na internetu. 

Veškeré praktické části / ukázky. 

Seznámení se s novými pokusy. 

Pokusy. 

Inspirace. 

Dílny – prožitkové učení. 

Líbily se mi pokusy. 

Vše jsem si vyzkoušela (praktická část). 

Všechny. 

10) Připomínky, otázky, návrhy na zlepšení: 

Děkuji . 

Spokojenost. 

Zajímavá akce, ale žádné nové nápady…vše je na internetu či v literatuře…hodně věcí jsme již dělaly 
v MŠ…akce vhodná (a myslím hodně přínosná) pro studentky SPgŠ. 

Žádné – úžasné! 


