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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Zasedací místnost nodum 

Termín (datum a čas): 10.01.2020 v 16:00 

Účastníci jednání: Tomáš Stryczek a Marek Pyszko 

Program setkání: 

1. Rekapitulace kroků v hlavních aktivitách: 
a. Budování vztahu k místu 
b. Malý truhlář v DDM – metodické setkání učitelů MŠ 
c. Soutěž malování na PC 
d. Dotazník SW, HW – metodické setkání ICT 

2. Položkové rozpočty k jednotlivým aktivitám ARP 2020 
3. Aktualizace ARP a nastavení pro 2020. 
4. Nastavení úkolů. 

Zápis: 

1. Rekapitulace a úkoly k jednotlivým aktivitám: 
a. Soutěž malování na PC 

• doplnit do ARP 2020 včetně rozpočtu. 
b. Malý truhlář v DDM 

• propojil se s čtenářskou gramotnosti, rozpočet na to mají, co bude obsahovat 
náš rozpočet = především metodické setkání učitelů I. stupně ZŠ.  

c. Budování vztahu k místu (BVM) 
• společné setkání žáků, prezentace dosavadních výsledků a nastavení dalšího 

postupu. Dohodnuto na pondělí 20.01.2020 v 15:00 v kinosále. 
d. Dotazník SW HW a nastavení metodického setkání 

• JN má k dispozici výsledky dotazníku. 
• TS ve spolupráci s JN vyhodnotí dotazníky jako podklad pro prezentaci na 

metodickém setkání. 
2. Položkové rozpočty k jednotlivým aktivitám ARP 2020 

a. Zadat jednotlivým členům PS. 
b. Připravit na setkání 22.1. 

3. Aktualizace ARP a nastavení pro 2020 
a. Dohoda s TS na aktivitách v ARP, doplnění a odstranění. 
b. Chyběla soutěž v malování na PC a EVVO sázení stromů. 



 

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093  Stránka 2 

c. Upřesnit jednotlivá metodická setkání a změnit aktivitu společnou s Třincem pouze na 
ORP Jablunkov. 

4. Nastavení úkolů. 
 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP – Připravit prezentaci pro BVM na pondělí 20.1. Rozdělit aktivity mezi členy PS pro stanovení 
položkového rozpočtu. Aktualizovat ARP ve spolupráci s TS.  

TS – Dohodnout s žáky termín setkání a s RT prostory a připravenost. Ve spolupráci s MP aktualizovat 
ARP. Spojit se s JN ohledně SW a HW. Promyslet termín metodického setkání ICT a jeho 
program/průběh. 

Termín dalšího setkání: 

20.01.2020 v kinosále radnice v 15:00 

 

Zapisovatel: M.P. 


