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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Zasedací místnost nové budovy MěÚ 

Termín (datum a čas):  16.10.2019 v 14:30 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. FABLAB experience 

a. Jedno dopoledne 120 studentů, 8 skupin po 15 + pedagog, komentované prohlídky + 

ukázky. 

b. Odpoledne 14:00 – 18:30 forma workshopu, 3 skupiny po 15 lidech na 1,5 h. Výrobek 

si vemou. 

c. Celý edukační program je zdarma, platí se pouze přeprava. 

d. Termín červen 2020 (budou v Třinci na festivalu). Dají vědět do konce roku. 

e. Dle nepotvrzených informací by cena za dopravu vycházela na cca 30 000. 

2. VR v Třinci je možné využít. Pan Byrtus zajistí po tom, co dáme vědět termín a počty. Bude 

řešeno v rámci metodického setkání a vzdělávací aktivity pro učitelé. 

3. EVVO, sázení stromů není v Jablunkově a okolí problém z pohledu pozemků. Děti mohou sadit 

stromy i v areálu škol. Navázání na budování vztahu k místu. 

a. Organizace workshopu „Sázíme stromy“, za účasti zahradních architektů. 

b. Stromy dodávka mimo tuto aktivitu. 

c. Ekologie, přírodověda, zdraví (ovoce, kyslík,…) 

d. Prakticky = vysázení v rámci praktické výchovy. 

e. U Městského lesa v parku nad pumptrackem vyznačit místa k sázení (kolikami), 

naplánovat termíny se školami v rámci praktické výchovy a na tyto termíny zajistit 

odborný dohled s komentářem. 

4. Zjednodušit aktivitu Budování vztahu k místu. Zapojit prozatím pouze ZŠ Lesní a ZŠ Sienkiewicze. 

V rámci praktické výchovy žáci vytypuji slabá místa a velmi jednoduchým způsobem 

zvladatelným v rámci praktické výchovy toto místo obohatí. Například nátěr lavičky. Výpočetní 

technika = návrh, gramotnost = výpočet nákladů, výtvarná výchova = návrh grafický, výtvarný.  

5. Termíny: 

a. Sázení stromů – každý čtvrtek, ještě bude upřesněno podle možnosti získání stromů. 

b. Budování vztahu k místu – prezentace smart cities a přístupů 24.10.2019 v  

• Do té doby: 
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1. Vytipuj a vyfoť místo, které podle tebe nefunguje něco mu chybí, něco, 

co se dá jednoduše vylepšit. 

2. Neuvažuj složitě. 

3. Promyslí si ve skupince, co s místem můžeš udělat. 

4. Připrav si nápady a inspirace např. fotografie z internetu. 

5. Buď připraven na otázky Kde? Proč? Jak? 

c. Metodické setkání polytechniky pro MŠ v DDM – 01.11.2019 v 9h 

d. Exkurze do Světa techniky pro nadané žáky – do konce roku 2019 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP – úprava financí a aktivit v ročním akčním plánu a odsouhlasení s RT. 

TS – určit termíny pro výstabu stromů (EVVO). 

JN – zjistit, zdali je VR v Třinci přenosné a dá se realizovat v Jablunkově. Zjistit, jak získat stromy, 

odborníka a místo pro výsadbu. 

HK – Fablab – spolupracovat s RT v nastavení konkrétního termínu, nákladů a počtu žáků. Pomoc při 

organizaci metodického setkání MŠ. 

JS – V součinnosti s RT zajistí konkrétní realizaci aktivity. 

VP – Zajistí termín metodického setkání MŠ a organizace tohoto setkání ve spolupráci s RT. 

 

Termín dalšího setkání: 

24.10.2019 v ZŠ Lesní, v 11.30 

 

Zapisovatel: M.P. 


