
  

Zápis z jednání tematické skupiny ICT kompetence projektu 

KAP II rozvoje vzdělávání JmK 

 

Datum:  28. 5. 2020  Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, p.o. 

 

1. Zahájení a představení hostů  

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru byla do programu jednání vložena problematika 

prostředků IT pro realizaci distančního vzdělávání. Byli představeni hosté – dle Prezenční 

listiny. 

 

2.  Prostředky IT pro realizaci distančního vzdělávání  - přehled, zkušenosti škol  

Prezentace SPŠ Brno, Purkyňova, p.o.   

RNDr. Lenka Hrušková 

Byl prezentován přehled a využití programových prostředků pro různé oblasti vzdělávání  

Dále byly uvedeny prostředky pro výuku programování. (viz příloha) 

 

Ing. Elena Tomanová   

Představila využívané prostředky v oblasti výuky jazyků (viz příloha) 

 

Mgr. Petr Přikryl 

Využití prostředků pro výuku matematiky  (viz příloha) 

 

Ing. Petr Pernes  

Programy pro odborné předměty (viz příloha). 

 

V další diskusi seznámila přítomné se zkušenostmi distanční výuky ve SŠ Informatiky a 

spojů. Obdobně nevyjádřil i Mgr. Podlena z Gymnazia Matyáše Lercha a Ing. Roman Guráň 

ze SPŠ chemické  a další členové skupiny ICT kompetence. 



Závěr diskuse: Je k dispozici a školami je využíváno velké množství různých programů. Často 

je po žácích jedné školy požadována znalost více programů pro různé předměty, což na ně 

klade vysoké nároky a představuje problém. 

Skupina ICT kompetence by se mohla zapojit do hodnocení a doporučení vhodných produktů 

a jejich doporučení k širšímu využití ve školách.  

  

3. Aktualizace plánu činnosti skupiny ICT KAP   - projednání akcí na nejbližší období 

Ing. Doušek opětovně všem přítomným stručně zopakoval plán činnosti skupiny ICT KAP na 

období KAP II., tak, jak byl projednán na minulé schůzce skupiny ICT KAP II dne 12.2.2020. 

Vzhledem k pandemii koronaviru nebylo možné tento plán začít plnit a bylo proto projednáno 

posutí termínu na další období.  

Momentálně je možné splnit bod Zajištění informovanosti žáků a rodičů o  

problematice kyberkriminality. Zásady jak jsou uvedeny v příloze, byly přítomnými 

odsouhlaseny a budou odeslány na ZŠ a SŠ pro zveřejnění na školních WWW stránkách pro 

informovanost rodičů a žáků škol.  

  

 4. Diskuze, závěr  

Další schůzka skupiny bude v průběhu září, kdy budou připraveny další body činnosti skupiny 

k realizaci a splnění. Dále budou členové skupiny ICT kompetence přizváni na zahájení 

činnosti Centra IT JmK při SPŠ Brno, Purkyňova, které se uskuteční v září. 

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 
 

V Brně dne 28.5.2020      Zapsala: RNDr. Lenka Hrušková 
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