
  

 
 

 

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

 
 
Datum : 20. 10. 2020 

Čas : 9:00 – 10:00 

Místo jednání : online setkání prostřednictvím GoogleMeet 

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

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

 
Program jednání:  

1. Novinky v KAP JMK 
2. Základní informace k iKAP 
3. Festival vzdělávání 
4. Situace ve stavu nouze 

 

1. Novinky v KAP JMK 
 
Vedoucí TS informoval členy o následujícím: 

• Setkávání tematických skupin opět probíhá online. 

• Dopady na aktivity v projektech. 

• Výkazy práce – členům TS byl zaslán soubor s tabulkou, vyplněný výkaz je potřeba 
vytisknout, podepsat a do 1.12.2020 doručit Mgr. Janě Dvořáčkové na KrÚ JMK. 

 
2. Základní informace k iKAP JMK I  

• U obou projektů iKAP I (PolyGram a KaPoDaV) byla ukončena jejich realizace ve zkráceném 
termínu k 31.8.2020. 

• U projektu PolyGram je schválena 5. zpráva o realizaci za období 1.12.2029 - 31.5.2020, 
žádost o platbu za toto období je nyní kontrolována na MŠMT. Termín pro podání 
závěrečné monitorovací zprávy prodloužen do 27.10.2020). 

• U projektu KaPoDaV bylo podáno 2. doplnění 5. zprávy o realizaci ve stanoveném termínu 
2.10.2020, Podklady pro závěrečnou ZoR byly po partnerech projektu vyžádány v termínu 
do 30.9.2020. Termín pro podání závěrečné monitorovací zprávy prodloužen do 
27.10.2020). 

 

3. Informace k iKAP JMK II 

• Během prázdnin projekt doporučen s výhradami (zrušeny pozice s názvem „asistent“) 

• Trvání projektu 1.9. 2020 - 31.8.2023 

• Rozpočet snížen z 395 mil. na 390,2 mil. Kč, schváleno RJMK 



  

 
 

• Změny v partnerských smlouvách 

• Informace na https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70268 

• Aktivity projektu iKAP JMK II jsou ovlivněny opatřeními proti šíření pandemie Covid-19 po 
vyhlášení nouzového stavu. 

• Plánované setkání ředitelů zapojených škol na JCMM bylo zrušeno, konference 
celoživotního učení plánovaná na 30.9.2020 byla přesunuta na jaro 2021, ostatní aktivity 
probíhají 

• Partneři projektu zaslali podklady na možný převod aktivit na on-line a je testován 
vytvořený informační systém projektu. 

• Seminář odborných garantů projektu se uskuteční dle vývoje epidemiologické situace 
v listopadu či prosinci 2020. 

 

4. Festival vzdělávání 

• Nebude se konat na BVV, ale pouze online 

• Na webu vyberskolu.cz budou zveřejněny informace a videa SŠ, natáčí se videa, portál 
bude spuštěn začátkem listopadu 

• Školy byly osloveny Jihomoravským krajem, aby natočily o škole krátké video (dotace 
35.000 Kč) 

• Video a informace o školách budou zveřejněny na webu FV 

 

5. Situace ve stavu nouze 

• Dotazy na situaci ve škole, 3 partneři promluvili o změnách v aktivitách projektu (Kyjov, 
Sokolnice, SPŠ Břeclav), 3leté obory problémy bez praktické výuky 

• 2 zástupci ZŠ – jak je ovlivněna příprava žáků 9. ročníků? 

• Vorlíček – o situaci na Lipce, omezení vzdělávání dospělých, zrušení kroužků pro děti 

• Řeháková – pozvánka na podzimní sérii webinářů P-KAP pro SŠ (NPI ČR), diskuse nad 
návštěvností portálu KAP JMK ze strany ředitelů škol 

• http://www.nuv.cz/p-kap/podzimni-serie-webinaru-p-kap 

 

Příští setkání tematické skupiny proběhne na jaře 2021. 
 
 
 

V Brně dne 2. listopadu 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/6/pages/70268
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=http%3A%2F%2Fwww.nuv.cz%2Fp-kap%2Fpodzimni-serie-webinaru-p-kap


  

 
 

Příloha: Screenshot z jednání TS Polytechnika 
 

 

 

 

 


