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Tisková zpráva MAS Achát z.s. 

V novém kalendářním roce s novými aktivitami 

V poslední tiskové zprávě v říjnu 2019 jsme zmiňovali dvě aktivity, které byly na začátku školního roku 

v úplných začátcích. Konkrétně to byla Malá technická univerzita a polytechnický kroužek 3D tisku.  

Nyní, o pár měsíců později již můžeme zhodnotit, že obě aktivity jsou velice úspěšné a děti baví. Pojďme 

se na jednotlivé aktivity podívat trochu podrobněji.  

Malá technická univerzita s cílem zaujmout děti i pedagogy technickými obory je velice oblíbená.  

Děti z mateřských škol již absolvovaly celý program. Jako stavitelé města se naučily, co vše najdou ve 

městech – hasiče, policii, zdravotníky, postavily město a silnici a vyrobily mapu města. Jako malí 

architekti se naučily, co je projekt a půdorys, co jsou základy, obvodové zdi a vnitřní příčky domů a 

postavily základy podle technického výkresu. Protože obě tyto lekce úspěšně dokončily, mohly 

pokračovat jako malí inženýři. Zde už pracovaly s technickými výkresy s rozvody, seznámily se s profesí 

elektrikáře a instalatéra a do základů domu zavedly vodu, kanalizaci a elektřinu. Celý kurz zakončily 

jako malí projektanti, kde postavily ulice podle plánu, a nakonec rozsvítily pouliční lampy.  

Stejný program právě probíhá také v 1. a 2. ročníku základních škol. Děti mají rozpis lekcí až do konce 

května.  

Že si nedokážete představit, jak takto malé děti zvládnou „postavit dům“? Celý kurz samozřejmě 

sledujeme a vy si můžete prohlédnout fotky v naší galerii na webových stránkách projektu MAP 

Železnobrodsko II. 

Další úspěšnou aktivitou je polytechnický kroužek 3D tisku. Kroužek probíhá jednou týdně vždy v úterý 

na ZŠ Pelechovská nebo v SVČ Mozaika v Železném Brodě.  

Děti s pomocí nové 3D tiskárny, která jim byla z projektu MAP Železnobrodsko II pořízena, vyrobily 

v SVČ Mozaika například sadu čtyř disků pro automodeláře. Těchto sad tisknou najednou 12 a tisk trvá 

přibližně 60 hodin. Vytváří také prototyp volantu pro automodeláře nebo náhradní díl na ruční mlýnek 

na kávu.  

Nadále pokračuje aktivita Babičky čtou dětem. Všechny děti, které se této aktivity účastní získají 

brožuru s krásným příběhem o Vendelínovi, ve které si přečtou zajímavý příběh a budou podle příběhu 

plnit úkoly přímo do knížky. Brožura k této aktivitě bude vydána pod záštitou našeho projektu MAP 

Železnobrodsko II ve spolupráci s MAS Achát z.s. 

Projekt se nadále věnuje práci s pedagogy, jejich asistenty a řediteli jednotlivých základních a 

mateřských škol. Sledujeme, že i díky projektu MAP II dochází ke stále lepší komunikaci mezi pedagogy. 

Na konci roku 2019 proběhlo Jednání Řídícího výboru, na kterém došlo ke schválení potřebných 

dokumentů MAP. Od začátku ledna se uskutečnilo Setkání zřizovatelů škol, seminář Word a Excel a 

také setkání ředitelek MŠ. 

Probíhají pravidelné schůzky jednotlivých pracovních skupin i realizačního týmu.  

Nakonec bychom rádi vzpomněli na velice úspěšné otevření nové knihovny v Železném Brodě. 
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Slavnostní otevření a zahájení provozu nové Městské knihovny proběhlo ve čtvrtek 20. února 2020, za 

účasti vedení města a pozvaných hostů. V této knihovně mohou děti v rámci našeho projektu 

navštěvovat Čtenářský klub. Klub je pravidelně 1x týdně, vždy v pondělí, pro děti od 2. do 5. ročníku 

základních škol. 

V klubu probíhá společné čtení, diskuze o knihách a o autorech. Chystá se i autorské čtení s následnou 

diskuzí. Přínosem čtenářského klubu je také zvyšování vyjadřovacích dovedností. V klubu též probíhají 

tvořivé aktivity a soutěže.  

Čas utíká jako voda a my máme za sebou první pololetí školního roku 2019/2020. Těšíme se na druhé 

pololetí a na vše, co nás společně se všemi subjekty zapojenými do projektu čeká.  

O všech aktivitách vás pravidelně informujeme na webových stránkách a na našem facebookovém 

profilu @MAPZeleznobrodsko, kde nás můžete sledovat.  

Autor: Jitka Lakatošová, specialista na komunikaci 
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Obrázek 1 - 3d tiskárna Prusa Research 


