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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Kancelář nodum atelieru 

Termín (datum a čas):  30.09.2019 v 17:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Metodické setkání (zjistit zájem učitelů o aktivity ARP, nabídnout jim konkrétní úžitek) spojit 

s vzdělávací aktivitou = spoji příjemné s užitečným. Např. metodické setkání + téma VR (externí 

školitel, např. Knihovna Třinec) 

2. Místo Údifu a Planetária navrhujeme FABLAB experience. Minimálně na jeden den v Jablunkově, 

druhý např. Třinec. Dopoledne školy a odpoledne rodiče s dětmi. Zjistit možnost 

spolufinancování ze SOJ. 

3. Praktický seminář pro MŠ např. Moje Pony. Praktický seminář pod vedením oblastního metodika 

pro POL (Václav Pospíšil) pro učitele MŠ v návaznosti na aktivitu Malý truhlář. 

4. Aktivity v rámci EVVO – Den Země (Městský les Jablunkov, odbor životního prostředí) + sázení 

stromů (sazimestromy.cz) 

5. Soutěž v Malování na PC (13. 11. 2019 na ZŠ Jablunkov), vybrat téma, složení odborné poroty a 

nákup cen (Tomáš Stryczek) 

6. ARP (trvale) Tři hlavní směry naší skupiny 

a. Webový portál, využití cloudových služeb, sdílení dobré praxe, využití ITC. 

b. Rozvoj polytechnických činnosti, Svět techniky, DDM jako centrum polytechniky, 

digitalizace a enviromentálního zaměření. 

c. Budování vztahu k místu. 

 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP, TS – organizace a zajištění aktivity Budování vztahu k místu, definovat harmonogram, určit termín 

prvního setkání s dětmi. TS kontakt s p. Gomolou. 

JN – nastavení sdíleného kalendáře MAP II. Projednat příspěvek do obcí pro projekt FABLAB 

experience. Ověřit VR v knihovně Třinec. Vytipovat pozemky pro výsadbu stromů EVVO. 
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HK – Připravit osnovu dotazníku pro učitele MŠ a I. Stupně ZŠ – konkrétně zpětnou vazbu aktivitám 

v DDM. Zjistit rozpočet FABLAB. 

JS – spolupráce s V. P. Výběr programu ve Světě techniky pro nadané děti. 

VP – Osnovy připraveny. Ve spolupráci s MP a TS připraví sety (krabice s polotovary a nářadím) pro 

dané aktivity. Taktéž seznam potřebných stavebnic k nákupu. (trvá) 

 

Termín dalšího setkání: 

16.10.2019 v 14:30, nová buova MěÚ 306 

 

Zapisovatel: M.P. 


