
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

PRO POLYTECHNIKU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

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

 

 

Místo: on-line prostředí MS Teams 

Datum a čas: 8.10. 2020, 17:00 - 18:00 hod 

Přítomni: viz příloha prtscr přítomných 

 

Program: 

1. odsouhlasení programu 

2. informace k MAP II a přípravě MAP III 

3. úprava kalendáře akcí 2020 

4. diskuse 

5. stanovení dalšího termínu setkání PS 

 

1) Program na jednání pracovní skupiny pro polytechniku byl schválen 

 

 

2) Informace k MAP II a MAP III 
M. Nováková informovala o výstupech MAP II a potřebách zjištění výstupů v MAPII 

a také o přípravě MAPIII a PS MG v pokračování. 

– zhodnocení aktuálního stavu a výhledu potřeb škol 

- reflektivní zpráva organizace zapojené v MAP II 

Oba dokumenty má škola vyplnit do konce října t.r. 

- Příprava MAP III – PS pro MG 

 

3) kalendář akcí 2020 
- Regionální kolo VEX IQ – domluva s panem ředitelem Mgr. Jakubem Ujkou, že se 

soutěž přesune na podzimní/zimní termín, těsně před celostátní kolo – zatím trvá 

- Smart inspirace pro pedagogy – termín uskutečnění akce: stanoveno na podzim 2020, 

momentálně pozastavena veškerá komunikace i přípravy s ohledem na celostátní 

pandemické opatření, délka semináře cca 4hodiny 

o Finanční představa 15.000,-Kč 

o S největší pravděpodobností přesun na jaro 2021 

- Hravé učení – zaměřeno na školky, podzim 2020, termín bude upřesněn, finanční 

představa 15.000,-Kč – zatím odloženo s ohledem na nouzový stav na podzim 2020 

- Sumo lego přehlídka – nebude v r. 2020 

- Návrh – pořídit sadu Blue-bot vč. sady podložek s nabíjecí stanicí pro možnost 

zapůjčení pro MŠ a pro 1.-2.tř. ZŠ 



 

                                                                                                        

4) Diskuse 
o Informace paní Lenky Novákové ohledně spolupráce v rámci projektu 

k získání 3D tiskárny do školy – 2 skupiny https://proskoly.prusa3d.cz/ 

o Návrat žáků do školy po cca 6 měsících a jejich zvládnutí učiva, nová práce 

s žáky ohledně připojení se k on-line výuce 

 

 

5) Stanovení dalšího termínu setkání PS: 3.12. 2020 od 17-18:00hod, 

místo bude upřesněno nebo bude probíhat online 

 

 

V České Lípě dne 8.10. 2020                  Zapsala: Ing. Veronika Šolcová, 

 Ing. Milena Nováková 

 

 

 

 

 
 

https://proskoly.prusa3d.cz/


 

                                                                                                        

 


