
 

Zápis z jednání tematické skupiny ICT Kompetence projektu KAP 

rozvoje vzdělávání JmK 

Datum: 19. 11. 2020 

Čas: 13:10 – 14:45 

Místo jednání:   On-line schůzka prostřednictvím Microsoft Teams 

Účastníci:  Ing. Olga Hölzlová, PaedDr. Pavel Hanousek, Ing. Pavel Fiedler, 

                   Ing. Jan Šafář, RNDr. Lenka Hrušková, Mgr. Hana Bednaříková, 

        Mgr. Zdeněk Nezval, Ing. Marie Potůčková, Ing. Erika Dittrichová, Dis. 

Program jednání 

1) Úvodní informace 

2) Online výuka a její problémy 

3) Potřeby škol v oblasti IT 

4) Aktuální informace v oblasti IT a iKAP JMK II 

5) Organizační věci 

6) Stanovení priorit na další období 

 

1) Úvodní informace 

Olga Hölzlová informovala o změně vedoucího skupiny, od 1. 10. 2020 převzala po 

Ing. Douškovi pozici vedoucí skupiny IT, o změně byli informování všichni členové 

před schůzkou telefonicky. 

 

2) On line výuka a její problémy 

Členové skupiny se zapojili do diskuze k on line výuce: 

- využití různých platforem pro výuku – nejvíce je pro online výuku využíván 

Microsoft Teams;  

- na některých školách nejsou vhodná zařízení pro on line výuku – starší PC, NB 

s integrovanou zvukovou a grafickou kartou; 

- výuka vyžaduje stabilní prostředí i zvuk – v některých lokalitách nespolehlivé 

připojení k internetu jak žáků, tak i učitelů; 

 

3) Potřeby škol v oblasti IT 

- bezpečná rychlá síť; 

- provést analýzu počítačové sítě odborníkem, který by měl stanovit, co musí škola 

udělat, aby splnila základní standardy konektivity – zapojit školy, které ještě 

neabsolvovaly tuto analýzu a současně i školy, které by mohly čerpat dotaci 

z IROP nebo si zaplatit rekonstrukci samy;  

- usnadnění možnosti oprav a obnovy sítí jedná se vždy o investice a realizace 

bývají díky podmínkám náročné a zdlouhavé; 



 
 

4) Aktuální informace  

- Ing. Erika Dittrichová informovala o novém přeshraničním projektu se Slovenskou 

republikou INTERREG; 

- diskuze k Elektronickým učebnicím - - více interaktivních učebnic, kde by bylo 

možné úkoly plnit online a odeslat učiteli; 

 

5) Organizační věci 

- příprava schůzky k projektu INTERREG se slovenskou stranou a zástupci Institutu 

celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně; 

- pozvánka na konferenci (Ne)bezpečnost v kyberprostoru, kterou 3. 12. 2020 

pořádá Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno; 

 

 

6) Stanovení priorit na další období 

- připravit dotazník na využívání licencí, tak aby se mohl uskutečnit nákup licencí 

pro všechny školy v kraji – dosažení menší ceny pro školy; 

- znovu oslovit školy s dotazníkem nebo žádostí o sdělení informací k současnému 

stavu sítí na škole popř. výhledy škol, vycházet z dotazníků, které již byly udělány, 

neměly by se informace dublovat, rozšířit i školy, které oslovíme; 

- zjednodušit pro školy možnosti investic do sítí a nákupu ICT techniky; 

- propojit a aktivovat činnost skupiny; 

Zpracovala: Ing. Olga Hölzlová 

 

Prezenční listina – připojení k jednání 

Celé jméno Akce uživatele Časová známka 

Holzlová Olga Připojeno 19.11.2020 13:09 

Pavel Hanousek Už se připojili 19.11.2020 13:09 

Fiedler Pavel Už se připojili 19.11.2020 13:09 

Jan Šafář Už se připojili 19.11.2020 13:09 

Dittrichová Erika Už se připojili 19.11.2020 13:09 

Lenka Hrušková Už se připojili 19.11.2020 13:09 

Potucková Marie Už se připojili 19.11.2020 13:09 

Potucková Marie Odpojil(a) se 19.11.2020 13:09 

Potucková Marie Připojeno 19.11.2020 13:10 

Zdeněk Nezval Připojeno 19.11.2020 13:09 

Mgr. Hana Bednaříková kvůli technickým problémům připojena po celou schůzku přes mobil 



 
  

 

 

 

 


