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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Nová budova Mě. Úř., 2. patro 

Termín (datum a čas):  17.04.2019 v 13:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Kontrola plnění úkolů z minula. 
2. Dílny MŠ Bezručova 

a. Malý řemeslník v MŠ Bezručova je dohodnutý a schválený RT k realizaci. 
b. Proběhla schůzka s ředitelem DDM, ředitelkou MŠ Bezručova a členy PS Pol. Výsledkem 

bylo, že v DDM budou vytvořeny dílny pro účely výuky polytechniky pro MŠ i ZŠ. Vznikla 
nová aktivita Malý truhlář. 

3. DDM a řemeslné dílny 
a. Nově vznikají prostory v DDM, kde bude realizována šicí dílna, truhlářská dílna a 

místnost s polytechnickými stavebnicemi. Dílny mají kapacitu 6 osob, stavebnice jsou 
po 12 sadách. 

b. Jsme v kontaktu s panem ředitelem a spolupracujeme na náplní a vybavení dílen. 
c. DDM vnímáme jako místo, kde může působit oblastní metodik. Mohou zde probíhat 

vzdělávací aktivity pro děti, rodiče, ale i pedagogy a to v oblasti polytechniky a 
digitalizace. 

4. Sjednocení SW a HW 
i. Trvají úkoly z minula. 

5. Budování vztahu k místu. 
a. Sestavit osnovu a začít nastavovat pilotní projekt. 

6. ARP 
a. Aktualizace aktivit a doplnění. 
b. Připsání jednotlivých indikátorů opatření do ARP. 
c. Doplnění rozpočtu jednotlivých aktivit ARP. 
d. Příprava na schůzku vedoucích. 

7. (trvale) Tři hlavní směry naší skupiny 
a. Webový portál, využití cloudových služeb, sdílení dobré praxe, využití ITC. 
b. Rozvoj polytechnických činnosti, Svět techniky, Malý řemeslník, Dílny MŠ Bezručova 
c. Budování vztahu k místu. 
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Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP – příprava na schůzku vedoucích. Sjednání schůzky T.S. a ředitele DDM p. Pospíšila ve věci vybavení 
a náplně nových dílen. Sestavení základní osnovy pro Budování vztahu k místu. 

JN – provede osobní sběr dat na školách. (trvá) 

HK – zajištění realizace Malého řemeslníka pro PMŠ Bukovec. Příprava dotazníku pro zpětnou vazbu. 

JS – součinnost při realizaci Malého řemeslníka. Vzdělávací aktivity pro učitele, které by bylo možné 
realizovat v nových dílnách DDM. 

TS – Spolupráce s M.P. na úkolech. Navrhnout konkrétní kroky pro realizaci webové části zaměřené na 
polytechniku. (trvá) Sestavení konceptu ve spolupráci s PS z Třince (J. Polok). (trvá) 

 

Termín dalšího setkání: 

V týdnu od 06.05.2019 

 

Zapisovatel: M.P. 


