Zápis k setkání pracovních skupin
Datum konání:
Přítomni:

24. 6. 2021
Dle prezenční listiny

Obsah jednání:
-

informace k realizaci projektu (realizované a plánované aktivity)
informace ke zpracovanému popisu potřeb škol
SWOT analýza k jednotlivým prioritním oblastem projektu
informace k plánované aktualizaci strategického rámce
informace k evaluaci projektu

Zápis:
-

-

-

Setkání pracovních skupin zahájila vedoucí PS a následně předala slovo manažerce projektu. Ta přivítala všechny
účastníky a pohovořila o programu setkání.
Poté si vzala slovo koordinátorka projektu a na základě prezentace se věnovala jednotlivým bodům (viz
prezentace, která bude zaslána členům PS)
o Informace k realizaci projektu – aktivity, soutěže, co se událo, jak to probíhalo
o Jaké aktivity se plánují, kdo bude lektorovat
o Ukončené monitorovací období
Popis potřeb škol – sběr popisů začal v březnu, ukončen byl v červnu 2021. Celkový výstup není hotový, bude
dodělán během prázdnin. Přinášíme pouze zajímavé věci z vyplňovaných formulářů.
o Forma dotazníků, vzhled
o Na příštím setkání PS budou představeny finální výsledky
o Zajímavé postřehy ke ČG
o Postřehy k MG (aplikace ve výuce, SMART věci, apod.)
o Podprahové učení
o Postřehy z dalších oblastí (IT, virtuální realita apod.)
o Zapůjčování věcí mezí jednotlivými školkami a školami (stavebnice, robo-broučci apod.)
§ Návrh seminářů pro využití jednotlivých IT pomůcek
§ Spolupráce s TKM
§ Digi-buňka (ZŠ Na Valech), možné zapůjčování IT pomůcek (ozoboti apod.)
Informace k aktualizaci SR – navyšování kapacit škol, kdy proběhne aktualizace, jak se bude vyplňovat
Bude potřeba aktualizovat SOT analýza k jednotlivým prioritním oblastem – představení prioritních oblastí, na
příštím setkání se bude aktualizovat SWOT
Evaluace projektu – co se plánuje (průběžná sebehodnotící zpráva)
Diskuze, otázky
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Přílohou tohoto zápisu je prezentace s jednotlivými body programu.
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