
  

 
 

 

Zápis ze setkání tematické skupiny 
Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné a technické vzdělávání) 

 
 
Datum : 27. 5. 2020 

Čas : 13:00 – 14:00 

Místo jednání : online setkání prostřednictvím GoogleMeet 

Účastníci : Mgr. Marek Miroslav, Mgr. Milan Klim, Ing. Jana Králová, RNDr. Jana Tillerová, 
Ph.D., Ing. Oldřich Životský, Ing. Jaroslav Kuchyňka, Ing. Erika Dittrichová, DiS., 
Mgr. Lenka Řeháková, Mgr. Jiří Vorlíček, Ing. Vilém Závodný 

Omluveni :  RNDr. Peter Krupka, Mgr. Marie Šimáčková, Mgr. Iva Nevěčná, Ing. Iva Houbová, 
RNDr. Petr Koiš, Ph.D. 

 
Program jednání:  

1. Informace z KAP II. 
2. Sdílení zkušeností s nouzovým stavem na školách 

 
 

1. Informace z KAP II. 

Vedoucí TS informoval členy o následujícím: 

• Proběhla závěrečná online konference projektu PolyGram s podtitulem „Přínos projektu 
PolyGram pro rozvoj polytechnického a odborného vzdělávání“ (26. 5. 2020); bližší 
informace o průběhu přinesla Ing. Dittrichová 

• Naplánován je závěrečný dvoudenní workshop odborných garantů 16. a 17. 7. 2020 
u partnera projektu v Moravském Krumlově. 

• Závěr projektu je plánován k 31.8.2020. 

• Příprava projektu I-KAP II – schválení v RJMK, podání projektu v ISKP14+ 

• JMK obdržel seznam šablon, které si podaly ZŠ v JMK 

• Mgr. Řeháková upozornila na stránky edusíť s adresářem odborníků na vybrané oblasti 
vzdělávání (https://sites.google.com/nuv.cz/edusit/prozajemce/adresar2) a také na 
plánovanou diskusi na téma „Co nám ukázala krize o českém školství?“ – video k dispozici 
zde: https://domaci.ihned.cz/c1-66767080-co-nam-rekla-koronavirova-krize-o-ceskem-
skolstvi-je-nas-vzdelavaci-system-digitalne-negramotny-ptejte-se-expertu 

• Mgr. Vorlíček doporučil spolupráci s platformou Česko digital na zajištění výuky na dálku. 
(https://cesko.digital/), jde o spolek IT techniků a vývojářů, kteří nabízejí pomoc školám 
pro zajištění technologií i PC; dále také https://www.ucimeonline.cz/. 

 
 
2. Sdílení zkušeností s nouzovým stavem na školách 

• Zástupci škol postupně sdělili své zkušenosti s online výukou a dopadem nouzového stavu 
na školy, informovali o prostředcích, které školy využívají (MS Office 365, školní informační 
systémy, e-learning a online materiály), dále o rizicích online výuky (žáci bez přístupu 
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na internet), o změně uvažování učitelů a plánech vedení škol na opatření, která by 
v budoucnu pružněji reagovala na nouzovou situaci, 

• Vedoucí TS upozornil na existenci rozcestníku na portálu KAP JMK k online vzdělávání, na 
kterém jsou soustředěny informace k online komunikaci, sdílení materiálů, výuková videa, 
nástroje pro tvorbu prezentací a kvízů, atd. (https://kap.kr-
jihomoravsky.cz/public/projects/9/pages/60221). 

 

Příští setkání tematické skupiny proběhne na podzim 2020. 
 
 
 

V Brně dne 29. května 2020 
 
 
 
Přílohy: Screenshoty z jednání TS Polytechnika 
 

 
 
 

 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects/9/pages/60221
https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects/9/pages/60221

