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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

PRACOVNÍ SKUPINA  

 

Polytechnika a digitalizace 

Místo konání:  DDM Jablunkov 

Termín (datum a čas):  05.06.2019 v 15:00 

Účastníci jednání: viz prezenční listina 

Program setkání: 

1. Kontrola plnění úkolů z minula. 
2. Základní informace z řídicího výboru. 
3. Nastavení aktivity Světa techniky – bylo řešeno, informace o tom, jak je to tedy nastaveno. 
4. Malý truhlář 

a. Seznámení s prostory DDM 
b. Prezentace konceptu V. Pospíšila 
c. Předběžný harmonogram a nastavení nejbližších kroků 

• Realizace exkurze pro zřizovatele DDM a vedení DDM ve Světě techniky jako 
příkladu dobré praxe. Poté co proběhne jednání s vedením města cca 
19.6.2019 (J.S., J. N.). 

• Zajištění workshopů pro učitele – akademie Malého řemeslníka (J.S.). 
• Koncepce aktivity v DDM Malý truhlář pro MŠ a ZŠ (V. P.). 
• Koncepce dalších aktivit v DDM pro rodiče s dětmi (V. P.) 

d.  
5. Oblastní metodik V. Pospíšil. 

a. Aplikace v praxi – budeme postupně nastavovat. 
6. Sjednocení SW a HW. 

a. Report o stavu průzkumu ICT na školách v ORP – J. N. 
7. Seznámení ostatních členů s návrhy M. Sedláčka z minulé schůzky: 

a. Možnost účasti na Workshopech. 
b. Pracoval ve původní PS v MAP I, pomoc při dotahování aktivit. 
c. 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“ 

8. Budování vztahu k místu. 
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a. Zajištění spolupráce s realizátorem/partnerem – prostřednictvím J. N. 
9. Jak hospodařit v lese – nová aktivita DDM, děti se budou starat o les. 
10. ARP (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. 

 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

MP – Schůzka s Rendou Kohutem – nový termín. Sběr připomínek k osnově BVM a úpravy. 

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. 

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

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 – Připraví základní osnovu Malého řemeslníka pro MŠ a ZŠ a mimoškolní aktivity pro rodiče s dětmi. 

Všichni – připomínkování osnovy Budování vztahu k místu. 

 

Termín dalšího setkání: 

19.06.2019 nová budova MěÚ Jablunkov, čas bude upřesněn 

 

Zapisovatel: M.P. 


