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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Jablunkov – budova nového MěÚ, kanc. č. 306 

Termín (datum a čas):  27.02.2019 v 13:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Kontrola plnění úkolů z minula. 
a. T.S. nahraje výsledný dokument na capsa.cz (společné úložiště). 
b. H.K. nahraje výsledný dokument na capsa.cz. 

2. Náměty na další body jednání. 
a. J.Š. ukázka rezervačního systému programů ve Světě techniky pro školy. 

3. Aktualizace akčního ročního plánu. 
a. Byly odebrány neaktuální/neplatné aktivity. 
b. Doplněná aktivita sjednocení HW a SW v rámci ORP. 
c.  Vytipování aktivit pro MŠ a první stupeň ZŠ. 

4. Nastavení konkrétních kroků jednotlivých aktivit. 
a. Svět techniky 

i. Seznámit školy s vybranými programy a způsobem realizace přes MAP a 
způsobem rezervace programu v ST. (nutno dohodnout postup s L. 
Trombikovou). Upozornit také na projektové dny v rámci šablon nebo OKAP. 

ii. Výběr programu školou – konzultace s L. Trombikovou – proběhne výuka 
v rezervovaný čas – fakturace vyučtování. 

b. Sjednocení HW a SW v rámci ORP 
i. Dotazník do škol dle připravené osnovy. 
ii. Vyhodnocení dat. 
iii. Návrh vstupních kroků implementace. 

5. Aktualizace SWOT 
a. Srovnání s původní SWOT analýzou z MAPI. 

6. Zadání úkolů jednotlivým členům. 
7. Diskuse, případně další body k jednání. 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 
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J. N. – připraví dotazník google a pošle členům k poznámkám. 

H. K. – vybrané aktivity připravit jako seznam doporučení pro MŠ a první stupeň ZŠ pro formu e-
mailové zprávy. 

J, Š. – připraví informační e-mail pro školy a školky s odkazem na rezervace. 

T. S. – nahrání aktualizovaného ARP do capsy 

Všichni – SWOT analýza (nová aktuální) 

M. P. – zajištění realizace následných kroků u jednotlivých aktivit. (komunikace s L. Trombikovou) 

 

 

Termín dalšího setkání: 

Do cca 14 dní, bude upřesněno 

 

Zapisovatel: M.P. 


