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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Jablunkov – obřadní síň MěÚ, Dukelská 144 

Termín (datum a čas):  9.12.2019 v 15:30 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Návázání na program ŘV – Akční roční plán POL 2020 

 

a. Svět techniky 

i. školy mohou stále navštěvovat Svět techniky s vybranými programy-rezervace 

programu dle postupů navržených RT (školy se mohou obracet na L. 

Trombikovou aj. Stachurovou).  

b. Řemeslné hry a Burza škol – dojednat, zda se přes MAP bude realizovat 

c. Setkávání – v plánu jsou metodická setkání pro pedagogy Biologie, IT, Fyziky, Chemie, 

vše v jednání (prioritně v kinosále MěÚ) úkoly pro: V.P., T.S. (J.N.) a RT 

d. Budování vztahu k místu – prioritně na ZŠ Lesní, poté do všech škol (organizačně značně 

náročné, ale přínosné) 

e. Vytvoření webového portálu ke sdílení informací POL a DIG – RT MAP financovat 

nechce, od této aktivity nejspíš upustíme. 

f. Malý truhlář přejmenován a Malého řemeslníka – Oblastní metodik již s takovým 

názvem aktivitu prezentoval ředitelům, má vyrobené zástěry s tímto názvem. Aktivita 

probíhá v dopoledních hodinách ve středy od září do června, školy se přihlašují přes 

rezervační systém webu MAP http://map.jablunkov.cz/?p=1242 

g. Sjednocení HW a SW v rámci ORP 

i. Dotazník do škol dle připravené osnovy. 

ii. Vyhodnocení dat. 

iii. Návrh vstupních kroků implementace. 

h. Exkurze Svět techniky pro nadané žáky – spolupráce i PS RP, úkol J.Š. 

i. FABLAB – složitá domluva s dojezdem do Slezska, je v jednání, úkol H.K. 

j. Sázení stromů – úkol T.S., J.N. – stromy domluveny, místo k sázení v Jablunkově 

 

http://map.jablunkov.cz/?p=1242
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Realizační tým připomíná, že jakákoli aktivita z ARP musí jít plošně celým územím. Musí být tedy 

nabídnuta všem školám v ORP a minimálně 3 se musí zúčastnit, aby mohlo být z finanní projektu MAP 

proplaceno! 

 

Termín dalšího setkání: 

V novém roce, bude upřesněno 

 

Zapisovatel: M.P. 


