
 

 

 

Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 31.5.2017 

Zaměření/téma vzdělávací akce 

Rozvoj výuky polytechnického vzdělávání: „Polytechnická 

výuka zábavně a netradičně pro MŠ i ZŠ“ 

 

Stanovený cíl vzdělávací akce 

Seznámit pedagogy ZŠ a MŠ v regionu s netradičním 
pojetím polytechnického vzdělávání dětí a žáků  v moderně 
vybavených učebnách, laboratořích i dílnách ve Světě 
techniky v Dolní oblasti Vítkovic.  
   
Seznámit pedagogy jednotlivých škol, kteří se zabývají 
danou problematikou a přimět je sdílet a vyměňovat si 
zkušenosti z praxe navzájem. 

Cílová skupina Pedagogové mateřských a základních škol 

Počet účastníků 
9 za Hlučínsko východ + 10 za Hlučínsko západ 
Celkem =( 19 + 3 organizátoři + 1 zástupce Kraje a 1 
zástupce Světa techniky) (Hlučínsko východ + západ) 

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

1.9.2017 



 

 

Popis realizace vzdělávací akce 

Vzdělávací seminář byl realizován jako exkurze ve Světě 
techniky v Dolní oblasti Vítkovic. 
 
V kinosále vystoupila v úvodní prezentaci zástupkyně Světa 

techniky Mgr. Ivana Češková, která přítomné seznámila 

s programem a aktivitami Světa techniky. Následně se svým 

příspěvkem vystoupil Mgr. Libor Ondra, který přítomné 

informoval o podpoře polytechnického vzdělávání a 

připravovaných tematických projektech ze strany Kraje. 

Na prezentace následně navázala návštěva učeben, 

laboratoří a dílen, kde byli účastníci ze strany lektorů 

informováni o konkrétní polytechnické výuce dětí a žáků. 

Současně byli účastníci jednotlivými lektory zapojeni a 

vyzkoušeli si celou řadu aktivit, které pak následně mohou 

uplatnit při výuce „polytechniky“ ve školách. 

Na návštěvu výukových prostor navázala prohlídka expozic 

Velkého světa techniky, Malého světa techniky a historických 

vysokých pecí. 

Popis přínosů pro cílovou skupinu 
ve vazbě na tvorbu MAP 

Pedagogičtí pracovníci MŠ i ZŠ ocenili konkrétní příklady 

z praxe, používané metody, názorné pomůcky apod. V rámci 

diskuse si respondenti vyměňovali své dosavadní zkušenosti 

a radili se s přednášejícími i navzájem, jak postupovat 

v konkrétních případech a kde získat potřebný materiál. 

Organizace a celková kvalita akce byla respondenty 

hodnocena velmi kladně.  Poznatky a informace získané na 

vzdělávací akci byly pro účastníky přínosné a v praxi 

využitelné. Přínos respondenti shledávali především 

v praktických příkladech, ukázkách a příležitosti účastnit se  

v budoucnu s dětmi a žáky svých škol výukového programu. 

Nezanedbatelný význam má také získané povědomí  

o vybavenosti učeben, dílen, laboratoří,expozic a praktických 

výukových programech ve Světě Techniky.  

Vzdělávací akce naplnila své poslání a setkala se se zájmem 

účastníků, což vyplývá také z vyhodnocení vyplněných 

dotazníků, které jsou přiloženy níže. 

Popis dopadů pro cílovou skupinu ve 
vazbě na tvorbu MAP 

Na základě účasti na této vzdělávací akci bylo možno 
identifikovat  zájem o rozvoj polytechnického vzdělávání na 
Hlučínsku, výměnu zkušeností a rozvíjení spolupráce v dané 
problematice mezi školami navzájem. 
 

 
 

 
Datum: 1.9.2017     Podpis: …………………...... 

 
 



 

 

Vyhodnocení  

evaluačního dotazníku vzdělávací aktivity 

MAP Hlučínsko – západ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000292 

Název akce: 
Rozvoj výuky polytechnického vzdělávání: „Polytechnická výuka zábavně a netradičně pro MŠ 
i ZŠ 

 

Datum a místo konání akce: 31. května 2017, 
areál Světa techniky, Dolní oblast Ostrava-Vítkovice 

Lektoři:  odborných tým lektorů Světa techniky a zástupce Kraje Mgr. Libor Ondra 
 

Evaluační dotazník anonymně vyplnilo 10 respondentů  

Výsledky odpovědí na otázky:  
1-5 (rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, nemohu posoudit)   
6-10 (Hodnocení známkováním jako ve škole) 
       

1. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné    

rozhodně ano       80 % 

spíše ano               20 %   

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

rozhodně ano       90 % 

spíše ano               10 % 

3. Poznatky a informace získané na vzdělávací akci jsou pro mne využitelné v praxi 

rozhodně ano       90 % 

spíše ano               10 %   

4. Lektorka zapojovala účastnice do diskuse či řešení problémů 

rozhodně ano       80 %  

spíše ano               20 % 

5. Prezentační dovednosti lektorky 

výborné                 75 % 

chvalitebné           25 % 

6. Rozsah odborných znalostí lektorky v daném tématu 

výborný                 80 % 

chvalitebný          20 % 

7. Organizace vzdělávací aktivity 

výborná                 90 % 

chvalitebná          10 % 

8. Ohodnoťte, prosím, celkovou kvalitu akce 

výborná                80 % 

chvalitebná          20 % 

 

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



 

 

Respondenti nejčastěji uváděli: Praktické ukázky, pracovní činnosti, prohlídka učeben, fyzické 

pokusy, dílny, práce s dětmi z MŠ, expozice 

10. Připomínky, otázky, návrhy na zlepšení 

Jeden respondent by uvítal dodržení časového harmonogramu, který byl překročen v důsledku 

delší prohlídky vysokých pecí 

 

Závěr: 

Organizace a celková kvalita akce byla respondenty hodnocena velmi kladně.  Poznatky  

a informace získané na vzdělávací akci byly pro účastníky přínosné a v praxi využitelné. 

Přínos respondenti shledávali především v praktických příkladech i ukázkách práce s žáky.  

Nezanedbatelný význam má také získané povědomí o vybavenosti učeben, dílen, laboratoří, 

expozic a praktických výukových programech ve Světě Techniky.  

 

Zpracovala : Hana Paverová 

 
 
 
 
 
 

 


