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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Jablunkov – nodum atelier 

Termín (datum a čas):  13.03.2019 v 14:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Přivítání člena PS POL z Třince. 
2. Kontrola plnění úkolů z minula. 
3. Prezentace ARP a aktualizace aktivit. 
4. Diskuse nad způsoby realizace a nastavení činnosti PS. 
5. Náměty z diskuse 

a. Věnovat se třem hlavním aktivitám a v nich začít od kroků, které jsou realizovatelné 
ihned. 

b. U WEBového protálu jsme zvolili oblast programování, kterou ve spolupráci s PS 
z Třince budeme postupně realizovat. 

c. Tipy na weby pro téma programování a informatiku: 
• Duolingo 
• Mincraft EDU 
• Khanová škola 
• CODE.org 
• runmarco.allcancode.com 

6. Informace k aktivitě ve Světě techniky byly odeslány p. Trombikové k následné distribuci školám. 
Školy si nejdříve rezervuji program a termín, pak informuji realizační tým MAP II z důvodu 
financování. 

7. Malý řemeslník – realizace v dílnách MŠ Bezručova. 
a. Ve spolupráci s ředitelkou MŠ, p. Nieslanikovou, dohodnout konkrétní způsob realizace.  
b. Termíny pravděpodobně dle volných kapacit realizačního týmu ze Světa techniky. 

8. Nákup stavebnic pro MŠ do dílny MŠ Bezručova. Využití pro všechny MŠ. 
a. Místo drahého vybavování všech MŠ vybavit dílnu v MŠ Bezručova. Soustředit se na 

vysokou úroveň těchto dílen. 
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b. Ostatní MŠ mohou po předchozí dohodě dílnu využívat samozřejmě včetně vybavení. 
Nabízí se propojení s webovým portálem, kde bude možné čerpat s předpřipravených 
programů pro dílny. Je možné zprovoznit jednoduchý rezervační systém. 

c. MŠ Bezručova v Jablunkově je velmi dobře dostupná z autobusového stanoviště, které 
je hlavním dopravním uzlem na Jablunkovsku. Do dílen je bezbariérový přístup. Dílny 
jsou samostatným oddělením s vlastním zázemím. 

9. Diskuse, případně další body k jednání. 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP – dohodnout s p. Nieslanikovu postup a pilotní aktivitu v dílnách. 

JN – připravit google formulář pro průzkum SW a HW na školách. 

HK – ověřit, jak dlouho mohou reálně trávit čas děti s okolních MŠ v dílnách MŠ Bezručova. S ohledem 
na jejich harmonogram. 

JS – Jak může vypadat vybavení odborné dílničky v MŠ Bezručova? Co ideálně pro tuto věkovou 
kategorii pořídit? 

TS – navrhnout konkrétní kroky pro realizaci webové části zaměřené na polytechniku. Sestavení 
konceptu ve spolupráci s PS z Třince (J. Polok). 

 

Termín dalšího setkání: 

3. dubna 2019 v PZŠ Bukovec 

 

Zapisovatel: M.P. 


