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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

Zápis z jednání dne 30.11.2018 od 13:00 hod. 

PRACOVNÍ SKUPINA POLYTECHNIKA A DIGITALIZACE 

 

místo konání:  

Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, 739 61 Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

 

1. Rešerše výchozího stavu = shrnutí MAP I, popis aktuální situace a ujasnění zadání 

obdrženého od realizačního týmu, diskuze o klíčových aktivitách apod. 

2. Revize SWOT analýzy = její aktualizace bude provedena až po vyhodnocení současného 

stavu v ORP Třinec za pomocí těchto aktivit: 

2.1. Zjištění podrobností o odevzdaném projektovém záměru na ITI Ostrava do výzvy na 

Zájmové a neformální vzdělávání žadatelem DDM Třinec (plánovaný termín realizace 

2019-2020). ZO: Jiří Polok, termín: 12.12.2018 

2.2. Vyhodnocení stávajícího stavu vybavenosti školních dílen. Toto šetření bude v prvním 

kroku řešeno analýzou dostupných informací od zaměstnanců SOŠ Třinec, kteří 

aktuálně spolupracují se všemi základními školami v ORP Třinec v rámci projektu 

financovaného přes Krajský akční plán. ZO: Aleš Adamus, termín: 12.12.2018.  

2.3. Druhým krokem je zpracování návrhu dotazníkového šetření (co se děje v této oblasti 

na školách, co by učitelé zajímalo, jaké vybavení potřebují). ZO: Darja Hoffmanová, 

termín: 12.12.2018. 

2.4. Organizační zajištění setkání lídru v území v oblasti digitalizace a robotizace, 

představení inovativních metod výuky. ZO a termínu bude upřesněn (pravděpodobně 

březen 2019). 

2.5. Příprava prezentace příkladů dobré praxe a souvisejících akcí v regionu pro žáky  

i učitele. 
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3. Vystoupení na prosincovém řídícím výboru: 

3.1. Sběr informací o již plánovaných aktivitách (např. Kufr, Týden řemesel, spolupráce SOŠ 

a ZŠ v rámci projektu OKAP apod.). ZO: všichni členové pracovní skupiny  

3.2. Vytvoření prezentace: ZO: Pavlína Kaletová, termín 17.12.2018 

4. Diskuze nad možnostmi organizace vzdělávacích akcí pro pedagogy. 

 

Úkoly: 

Uvedeno v programu setkání 

 

Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

Uvedeno v programu setkání 

 

 

Termín dalšího setkání: 

12.12.2018 ve 13 hodin. 

 

Zapisovatel: 

Jiří Polok 


