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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  Nová budova MěÚ 

Termín (datum a čas):  19.06.2019 v 14:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Uvítání hosta RT Mgr. Lucie Trombikové. 
2. Kontrola plnění úkolů z minula. 
3. Seznámení s úkoly na prázdniny, odpovědi níže v bodě 
4. Místní leadři – O. Volný, A. Kawulok a zapojené firmy: 

a. Pila Kawulok 
b. Bradop 
c. Netis 

5. Příklady dobré praxe 
a. Včelař p. Motyka 
b. Avatar z Písku – Jan Michalik (včely, enviromentální výchova, semínkovna) 
c. Malý zahradník – Havířov – ekologická zahrada 
d. Fajna dílna – Ostrava (zahrada na terase, sdílené dílny) 
e. Regionální rada mladých Třinec, pod RR 

6. Námět na školní zahradu propojenou s ICT (Arduino – programování),  
7. Enviromentální projekt v Městském lese (DDM) 
8. Svět techniky – RT provede dotazník ohledně zájmu a odhadu nákladů pro stanovení celkových 

nákladů. 
9. Otevření DDM – 14.09.2019, prezentace budoucího zaměření na polytechniku a digitalizaci 

a. výjezdní program Světa techniky  
b. aktivity pro rodiče s dětmi – aktivita naší skupiny 
c. ukázky místních řemeslníku a kutilů 

10. Neformální vzdělávání v DDM Jablunkov 
a. Malý kutil – pro MŠ (jednoduché výrobku, které si odnesou) 
b. Velký kutil – pro ZŠ (mini maty, nářadí) 
c. Trávíme čas spolu (unimat, stavebnice, dřevěné výrobky apod.) 

11. Vybavení pro výše uvedené aktivity, které nejsou zajištěny: 
a. Krabice s nářadím 
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b. Krabice s připravenými polotovary 2 x 5 krabic (5 lekcí pro malého a velkého kutila) 
c. Stavebnice Moytoy a Teifoc 

*Nářadí a krabice mít ve skladě výhradně pro tyto aktivity, nemíchat s dalšími. Rozdělení 
nářadí a polotovarů podle aktivit. 

12. Předběžný harmonogram a nastavení nejbližších kroků pro aktivity v DDM: 
a. Realizace exkurze pro zřizovatele DDM a vedení DDM ve Světě techniky jako příkladu 

dobré praxe. Poté co proběhlo jednání s vedením města dne 19.6.2019 (J.S., J. N.). 
b. Zajištění workshopů pro učitele – akademie Malého řemeslníka (J.S.). 
c. Koncepce aktivity v DDM Malý truhlář pro MŠ a ZŠ (V. P.). splněno 
d. Koncepce dalších aktivit v DDM pro rodiče s dětmi (V. P.) splněno 

13. Sjednocení SW a HW. 
a. Report o stavu průzkumu ICT na školách v ORP (J. N.) 

14. Seznámení ostatních členů s návrhy M. Sedláčka z minulé schůzky: 
a. Budování vztahu k místu, městský „Brainstorming“ v místech, které pláčou. 

• Komunitní bylinková zahrada z palet se samo zavlažováním 
• Sezení, lounge, z palet 
• Využití principu „Minecraft“ 

15. Budování vztahu k místu. 
a. Seznam firem, které by mohly spolupracovat, viz. bod 4. 

16. Jak hospodařit v lese – nová aktivita DDM, děti se budou starat o les. 
a. Vstupní schůzka v pondělí 24.06.2019. (M. P.) 

17. 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 – úkoly na prázdniny RT, dodat leadry a příklady z praxe. MP 

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

HK – Připravit osnovu dotazníku pro učitele MŠ a I. Stupně ZŠ – konkrétně zpětnou vazbu aktivitám 
v DDM. (trvá) 

JS – Spolupráce s J. N. a V. P. v nastavení postupu při stanovení koncepce aktivit v DDM, vybavení 
dílen, sdílení dobré praxe apod. (trvá a probíhá) 

TS – Seznam aplikací je hotov. Navrhnout konkrétní kroky pro realizaci webové části zaměřené na 
polytechniku. (trvá) Sestavení konceptu ve spolupráci s PS z Třince (J. Polok). (trvá) 

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. 
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Všichni – prázdninové rozvahy nad realizací aktivit. Připravit konkrétní kroky pro aktivity začínající se 
školním rokem 2019/2020. 

 

Termín dalšího setkání: 

Po prázdninách. Jinak komunikace mailem nebo telefonicky a schůzky v rámci aktivit. 

 

Zapisovatel: M.P. 


