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Zápis vedoucí PS MG č. 06/04_2019 
 

 

Téma: Budoucnost pracovní skupiny 

Vypracovala: Mgr. Pavel Špaček 

Termín další schůzky: podzim 2019 na MěÚ v Bystřici nad Pern. 

 

Program 
setkání  

1. Informace z řídícího výboru 
 DPP pro členy PS (na rok nebo do konce projektu) 

 informace o nabízených vzděláváních 

 redukce počtu členů PS MG 

 obsazení pozice za PS - lídr a ICT odborník 

 Agregovaný seznam potřeb škol 

 Reflexe školy zapojené v projektu MAP II, která bude podkladem pro 

povinnou aktualizaci Analytické části MAP II 

 Evaluační dotazníky, které budou podkladem pro povinnou aktivitu MAP II – 

Zjišťování potřeb škol.: 

a) Matematická gramotnost a rozvoj potenciálu každého člověka 

b) Čtenářská gramotnost a rozvoj potenciálu každého člověka 

2. Zhodnocení realizovaných aktivit, diskuze o dalším směřování PS 

3. Zkušenosti s tablety napříč platformami – využití ve vyučování, příklady 
aplikací, zdroje atd. 

8. Závěr 

 

Námět ke 
zpracování a 
příprava na 
další setkání: 
 

Konference s praktickými workshopy na využití ICT napříč předměty + 
případné napojení na další pracovní skupiny 

 určení termínu (pravděpodobně podzim nebo jaro příští rok) 

 „ochutnávka“ výukových programů 

 vytvoření dotazníku a oslovení ředitelů škol o formátu konference (aby 
se zajistilo, že bude dávat konference smysl) 

 

Návrh témat a 
okruhů do 
programu na 
další setkání 

Konference zaměřená na využití ICT ve výuce - praktické workshopy od 
kantorů, které ICT úspěšně využívají 
Další formy vzdělávání učitelů 
Používání mobilů na školách 
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Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

Konference s praktickými workshopy na využití ICT napříč předměty → 
napojení na další pracovní skupiny 

 spojená s „ochutnávkou“ výukových programů a možnostmi ICT 

 vytvoření dotazníku a oslovení ředitelů škol o formátu konference (aby 
se zajistilo, že bude dávat konference smysl) 

 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

 

 

 

 


