
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 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, MS Teams 

Datum a čas: 11. 2. 2021, 17:30 - 18:00 hod 

Přítomni: viz prtscr přihlášených 

 

Program: 
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1. Schválení programu jednání pracovní skupiny pro polytechniku  
• Program pracovní skupiny byl schválen 

2. Zhodnocení stanovených cílů pracovní skupiny 

Stanovený cíl Splněno/Nesplněno Poznámka 

získávat a motivovat kolegy Nesplněno  

sdílení zkušeností a 

inspirace 
Splněno 

 

zapojení robotiky do výuky 

Splněno 50 % 

Některé ZŠ mají samostatný 

předmět „robotika“, jiné ZŠ 

využívají robotiku v rámci 

hodin informatiky (RVP) 

vytvořit standard, co 

obsahuje robotika jako 

kroužek, co obsahuje 

robotika ve 

výuce, vytvořit analýzu 

kolik škol a na jaké úrovni 

se zabývá robotikou 



 

                                                                                                        

vzdělávání pedagogů Splněno 
Vzdělávání pedagogů stále 

probíhá 

prezentovat robotiku 

veřejnosti a rodičům 
Splněno 

Na přehlídce VEX IQ CUP 

byli i zástupci z řad rodičů 

ukázat žákům historii 

techniky v ČR, navázat 

robotiku na slavnou historii 

a minulost technické a 

technologické výroby, 

navázat na kořeny a to v čem 

jsme byli v minulosti dobří 

Nesplněno 

 

 

3. Zapůjčování BEE BOTŮ 
- Možnost zapůjčování Bee Botů, Blue Botů (robotické včelky) do jiných MŠ a ZŠ - je 

možné přes ZŠ Náměstí v Novém Boru na základě protokolů. 

 

4. Bližší informace ke končícímu projektu MAP II a k navazujícímu 
projektu MAP III 

- s blížícím se koncem projektu MAP II. si všechny skupiny rekapitulují své stanovené cíle 

- v případě, že některé stanovené cíle nebyly naplněny a členové pracovní skupiny se 

shodnou, že se jedná o cíle, na kterých má smysl pracovat, je možné stanovit si a rozpracovat 

tyto cíle v rámci projektu MAP III. 

- Na závěrečném jednání pracovní skupiny byl detailněji rozebrán „Strategický 

dokument MAP II.“, výstupní dokument celého projektu. Cílem tohoto jednání bylo zdůraznit 

význam a upozornit na důležitost tohoto dokumentu s kladením důrazu na jeho 

připomínkování. 

- aplikováno na ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. 

- součástí tohoto výstupního dokumentu je i Agregovaný popis potřeb škol, který byl 

zaslán v časovém předstihu.  

- jedná se o strategický plán rozvoje primárního vzdělávání MŠ a ZŠ. Řada škol nemá 

zpracovaný svůj strategický plán rozvoje. Jedná se tedy o jediný dokument, kde jsou 

analyzovány problémy, které se tohoto území týkají.  

- zaměřit se na SWOT a SWOT 3 analýzy – každá připomínka má smysl! Nebát se, 

děláme to pro vyřešení překážek a problémů v našem území.  

- Strategický dokument MAP II zohledňuje potřeby regionu 

- v případě, že by někdo chtěl ještě něco doplnit, tak kontaktovat buď Ing. M. 

Novákovou nebo na Bc. V. Váradiovou - v.varadi@lagpodralsko.com  

- poznámky ke strategickému dokumentu zasílat buď e-mailem (odkaz/výňatek na část 

v dokumentu a k tomu vlastní komentář, nebo dávat připomínky do komentáře) 

- témata, která budou uvedena ve SWOT analýzách by mohla sloužit jako další 

stanovené cíle v navazujícím projektu MAP III. 
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- v rámci projektu MAP III. dojde ke sloučení pracovních skupin (EVVO, MATEMATIKA, 

POLYTECHNIKA) 

- pracovní skupiny mohou nadále navrhovat akce, které budou chtít organizovat, ale již to 

nebude v tak velké míře, jako tomu byl v rámci projektu MAP II. 

- !!!! POSLEDNÍ DOKLADY K VYÚČTOVÁNÍ JE NUTNÉ DODAT DO 1. POLOVINY 

KVĚTNA 2021!!!! (za pracovní skupinu PRO POLYTECHNIKU nebude do konce projektu 

uspořádána žádná akce). 

 

5. Stanovení dalšího termínu setkání PS 
Dne: 8. 4.  2021 od 17:00 do 18:00 hod, místo bude upřesněno nebo bude probíhat online 

 

 

V České Lípě dne 11. 2. 2021                  Zapsala: Ing. Veronika Šolcová, 

     Mgr. Eva Kolocová 

   Ing. Milena Nováková 

 

 

 



 

                                                                                                        

 


