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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Zasedací místnost nodum 

Termín (datum a čas): 14.11.2019 v 14:00 

Účastníci jednání: členové skupiny POL, ředitel DDM 

Program setkání: 

1. Realizované aktivity v minulém období: 

a. Budování vztahu k místu 

b. Malý truhlář v DDM – metodické setkání učitelů MŠ 

c. Soutěž malování na PC 

d. Dotazník SW, HW 

2. Sdílení dobré praxe – co se kde podařilo, nového spustilo, o čem bychom měli vědět, co 

vyzkoušet? 

3. Nastavení dalších aktivit do konce roku 2019 a aktualizace ARP a nastavení pro 2020. 

4. Nastavení úkolů. 

Zápis: 

1. Realizované aktivity 

a. Soutěž malování na PC - téma bylo „Škola za 100 let“. Výstupy byly velmi zdařilé. Hlavní 

organizátor Tomáš Stryczek a ZŠ Lesní Jablunkov. 

b. Malý truhlář v DDM – proběhly dvě setkání (dva dny), zúčastnilo se cca 99 % zástupců 

MŠ ORP.  

c. Budování vztahu k místu – proběhlo zadání pilotního projektu na ZŠ Lesní, prezentace a 

brainstorming k jednotlivým záměrům skupinek. Celkem tři skupiny, tedy 6 týmů. Co 

takhle udělat projektové dny, 45 min. nám nestačí… 

d. Dotazník SW HW a nastavení metodického setkání: 

• Cílem je zjistit, jak na tom školy jsou, co mají za zařízení, jaké výukové softwary 

používají a jaké chtějí.  

• Na metodickém setkání je pak chceme seznámit s výsledky, ale především je 

seznámit s novodobými koncepcemi, možnostmi využití ICT ve výuce včetně 

software a také sdílení dobré praxe, dát prostor učitelům, kteří jsou nejdál. 

• Tématem může být i zkušenost se systémem elektronických žákovských, 

třídních knih apod. Na závěr otevřená diskuse a kulaté stoly. 

• Dalším krokem by mohla být ukázková hodina na škole, která je nejzkušenější. 

2. EVVO sázení stromů 
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a. Město má vytipované lokality, včetně školy. 

b. Udělat v rámci projektového dne. 

c. Ozelenění nějaké části města. Součásti by byl workshop s odborníkem. 

 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP – Ve spolupráci s TS nastaví další úkoly v rámci Budování vztahu k místu a navrhnou časovou osu. 

Dalším milníkem je prezentace jejich návrhu pře představiteli města a odborníky. 

JN – Dohodne s TS v rámci jaké výuky a kdy by bylo možné realizovat projektový den EVVO. 

HK – FABLAB experience, komunikace ohledně realizace aktivity v červnu = nutno konkrétně nastavit. 

JS – Ve spolupráci s RT připraví doplňující dotazník k výukovým aktivitám ve Světě techniky.  

TS – Fotografie a dokumenty k aktivitám Budování vztahu k místu a Malování na PC pošle RT. 

Spolupráce na úkolech a realizace aktivity Budování vztahu k místu. 

VP – Nastavení konkrétních aktivit pro MŠ, termíny a následná realizace malého Truhláře. Plán pro rok 

2020, metodické setkání pro učitelé ZŠ. 

Termín dalšího setkání: 

Dohodne se dle potřeby. 

 

Zapisovatel: M.P. 


