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5. Zápis vedoucí PS MG č. 5/02_2019 
 

 

Téma: Prezentace nakladatelství pedagogických pomůcek 

Vypracovala: Mgr. Pavel Špaček 

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

 

Program 
setkání  

1. Ukázky a prezentace jednotlivých vystavovatelů: 
• ALBATROS-EDIKA: http://www.edika.cz/uvod/ 
• FRAUS: https://www.fraus.cz/ 
• INFRA: https://www.infracz.cz/ 
• MALUNET: http://malunet.cz/ 
• DIDACTIVE: http://www.didactive.cz/ 
• NOVADIDA: https://www.novadida.cz/ 
• AMOSEK: https://www.amosek.cz/ 
• NOVÁ ŠKOLA: https://www.nns.cz/blog/ 
• HOUPY: http://www.houpy.cz/ 
• TAKTIK: https://www.ucebnicemapy.cz/ 
• HUDEBNINY ANDANTE: http://www.hudebninyandante.cz/ 

2. Metodické minipanely - diskuze k vystavovaným učebnicím, pomůckám za 
jednotlivé gramotnosti, polytechniku a rovné příležitosti 

3. Diskuze ke Strategickému rámci – aktualizace údajů za jednotlivé školy, 
diskuze s ředitelem školy 

4. Diskuse nad zápisy pracovní skupiny Financování: 
a) https://www.bystricenp.cz/data/File/MAPII/PS/FIN/PS_FIN_4_12_18_ZAPIS4.pdf 

b) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g8X3TOzrPcjHwq117n-

DXfyp12ydtzV5aEe4b9XeQPg/edit#gid=974667597 

5. Zhodnocení realizovaných aktivit, příprava aktivit pro žáky, pedagogy 
diskutovaných na minulém setkání 

6. Náměty k rozpracování na příští setkání – POPIS POTŘEB ŠKOL, podklady 
připravujeme 

7. Téma, host, datum a místo setkání 

8. Závěr 
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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) 
● „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 

Návrh aktivit a 
opatření pro 
PS financování 
k diskuzi 

JZ: Jak na tablety - Mgr. Špaček/je poptávka po kurzu, promyslet, zda, kdy a 
kde by to šlo 

Poznámky a 
připomínky 
ostatních 
členů skupiny 

Do konce dubna prosím všechny o vyjádření, zda budete chtít pokračovat 
pracovat s námi v PS nebo ne, v tom případě ideálně někoho nominovat 
někoho jiného. 

 

 

 


