
 

 

 

Zápis z uskutečněné aktivity k indikátoru 52106  

Počet produktů polytechnického vzdělávání 

„Polytechnika ve fabrice Hedva Brokát“  

Termín setkání: 4.-8.10.2021 

Místo setkání: Rýmařov -  externí expozice textilnictví Městského muzea v Rýmařově HEDVA 

ČESKÝ BROKÁT.  

Lektorka: Mgr. Martina Kohoutková – učitelka výtvarného oboru ZUŠ Rýmařov 

Projekt MAP Rýmařovsko II podpořil polytechnické vzdělávání na základních školách 

prostřednictvím mimoškolní aktivity zaměřené na textilnictví. Realizátoři projektu využili 

zázemí, které nabízí Externí expozice rýmařovského muzea, umístěné v textilce Hedva Český 

Brokát v Rýmařově.  

Žáci a pedagogové získali informace o historii plátenictví, tkalcovství a textilnictví, které mají 

na Rýmařovsku hluboké kořeny. Praktickým i teoretickým zaměření workshopu bylo téma 

„Jak vzniká tkanina“.  

V industriálním prostoru bývalé přípravny si žáci pod vedením lektorky a designérky Mgr. 

Martiny Kohoutkové osvojili pojmy člunek, útek, osnova, tkalcovský stav. Téměř každý 

návštěvník si vyzkoušel u tkalcovského stavu ruční tkaní, jak se přehazují listy, jak se dopíná 

osnova a provléká se tkanina osnovou. Žáci si osvojili dovednost připravit látku na výrobu 

oděvů – osnovu protkat útkem pomocí člunku. Společně za tento týden žáci utkali cca 5 

metrů šály, která se navinula na zadní válec tkalcovského stavu a nyní již zdobí prostory 

fabriky.  

Cílem této aktivity bylo podpořit polytechnické vzdělávání a manuální zručnosti. Hlavním 

cílem bylo seznámení dětí s tím, co naši předkové ovládali a o čem většinou jen slýchali. 

Vyzkoušeli si na vlastní kůži jaké to je být tkadlena či tkadlec. Doufáme, že se nám 

prostřednictvím návštěv fabriky povedlo podnítit zájem o polytechnické vzdělávání dětí a 

žáků.  

Fabriku v prvním říjnovém týdnu navštívili žáci ze ZŠ Břidličná, ZŠ Dětřichov nad Bystřicí, ZŠ 

Dolní Moravice, ZŠ Horní Město, ZŠ Lomnice, ZŠ Malá Morávka, ZŠ Rýmařov, ZŠ Rýmařov 

speciální, ZŠ Ryžoviště, ZŠ Stará Ves a žáci Gymnázia Rýmařov (viz prezenční listiny). Tuto 

aktivitu žáci hodnotili prostřednictvím hlasovacích žetonů, a jen zřídka kdy se objevil ten 

negativní v modré barvě. Škola Malá Morávka využila získaných zkušeností a v tkalcovství 

pokračovali i ve výuce výtvarné či praktické výchovy – holky si utkaly čelenky do vlasů a kluci 

zase opasky do kalhot.  

Ing. Kateřina Uličná 
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