
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS Z 

TŘETÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO 

POLYTECHNIKU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: DDM Smetanka, Nový Bor 

Datum a Čas: 22. 01. 2019, 16:00 - 18:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Prezentace projektu SYPO RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D. 

3. Diskuze  

4. Stanovení dalšího termínu setkání PS 

 

1) Program na jednání pracovní skupiny pro Polytechniku byl schválen 

 

2) Prezentace projektu SYPO RNDr. Pavel PEŠAT, Ph.D. 
-systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

-souvisí se strategií digitálního vzdělávání 

-v Libereckém kraji problematické financování, protože to bylo zařazeno jako 

volitelná položka v Polytechnice, v porovnání s Ústeckým krajem je zde financování 

mnohem jednodušší, protože v Ústeckém kraji byl tomuto oboru přisouzen větší důraz 

-vize 3 hodiny na prvním stupni a 4 hodiny na druhém stupni výuka informatiky 

-www. stránky: imysleni.cz -rozděleno pro jednotlivé úrovně ZŠ a SŠ 

 k nalezení metodické pokyny pro učitele, pracovní verze pro žáky, 

studenty… 

- projekt IKAP – financování letní školy digitální gramotnosti 

-skupina na fcb krajský akční plán vzdělávání ÚK – odkazy na akce pro učitele informatiky 

- možnost spolupráce s Ústeckým krajem, účast na jejich pořádaných akcích pořádaných 

v rámci projektu 

- snaha o nalezení souborů robotických souprav, stavebnic v různých úrovních, aby byly 

normálně finančně dostupné. Pokud to bude žáka bavit, aby byla rozumná pořizovací cena pro 

rodiče 

- návrat logických her a kroužků, což je přínosem i do ostatních předmětů (šachy, …atd.) 

- možnost zapůjčení sestav na delší časový úsek, udělat kalendář, aby se k tomu dostali 

všichni, proškolení samozřejmostí 

- jediná možná cesta je jít cestou učení RVP 



 

                                                                                                        

- sehnat externího lektora, kdo bude jezdit pravidelně po školách a bude vyučovat jednotlivé 

třídy na 1. a 2. stupni a bude mít vlastní vybavení 

- snaha SYPO financování lektorů, při tvorbě šablon 

- technický klub Litoměřice- p. Rudolf – kroužky s technickým zaměřením, možnost 

zprostředkování setkání, kde se získají potřebné informace (kde získat potřebné finance, 

vymyslet projekty,…atd.) 

- navázání spolupráce se SYPO, předání kontaktů na pana RNDr. Pavla Pešata, Ph.D. 

- možnost financování externího pracovníka z prostředků MAP 

 

3) diskuse 
- grant z KÚ LK do 4.2.2019, kam by se dalo přihlásit na soutěž, stanovit si téma 

ROBOTIKA 

 podá ZŠ Náměstí, ale účast všech škol, které se účastní skupiny 

POLYTECHNIKA 

 organizace Krajského kola WEX IQ CUP 

 do příštího setkání je nutné si stanovit hlavní cíle soutěže 

 

4) Stanovení dalšího termínu setkání PS 
Úterý dne 12. 03. 2019 od 16 – 18:00 hod, DDM Smetanka 

 

 

V České Lípě, dne 22. 01. 2019                  Zapsala: Jana Panáčková Feixová 

 


