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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  zasedací místnost nodum 

Termín (datum a čas): 05.03.2020 v 15:00 

Účastníci jednání: H.K, M.P., T.S. a realizační tým (L.T., J.S.) 

Program setkání: 

1. Úvod, odsouhlasení programu. 
2. Kontrola úkolů z minula. 
3. Průběh plnění ARP 2020 – podrobné informace k aktivitám 

a. Co se podařilo nastavit, splnit 
b. Jaký bude obsah prezentace v pondělí 9.3. – co plánujeme 

4. Činnost metodiků 
a. Koordinace aktivit s metodiky ICT, POL 

• ICT setkání – dotazník SW a HW – do konce tohoto týdne, chybí dvě školy. 
• Výstupem setkání může být  

1. Sjednocení Edupage nebo Bakaláři (kdo, co chce a jak jim v tom 
pomoct) 

2. Sjednocení Windows, office+ apod. – pomoc s licencemi. 
3. Zajištění externího pracovníka – jaké jsou zkušenosti, co od toho 

čekáte, v čem je to dobré a v čem naopak špatné. 
4. Na konci dotazník a co chtějí vyzkoušet. 

b. Metodické setkání na téma 3D tisk. 
c. Nastavení termínů 
d. Metodické setkání pro učitelé přírodopisu a přírodovědy. 

• Rybáři, včelaři, myslivec – přes DDM. 
• Jaký termín? – dle vedoucích jednotlivých kroužků, někdy odpoledne 14h. 
• Práce ve skupinkách, cca po 15 min. pro každou skupinu z každého tématu. 

e. Metodické setkání pro učitelé polytechniky (fyzika, biologie, chemie) – metody poutavé 
prezentace – Svět techniky. 

• J.Š. zjistí možné termíny a cenu za workshop. 
f. Spolupráce se Seniorpointem 

• Mezigenerační spolupráce. 
• Odpoledne se školou Lesní. 

5. Rekapitulace následných kroků. 
6. Nastavení úkolů. 
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Zápis: 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Všichni členové mají přiřazené aktivity, na kterých mají plnit úkoly vedoucí k jejich realizaci. 

U metodických setkání je potřeba zajistit termíny a případně výpočet nákladů. Program setkání nastaví 
jednotliví mentoři. 

 

Termín dalšího setkání: 

V průběhu března 2020 

Zapisovatel: M.P. 


