Jednota školských informatiků
občanské sdružení

Otevřené setkání školských informatiků
Profesní sdružení Jednota školských informatiků se rozhodla, že bude pořádat otevřená setkání.
Každé takové setkání pak bude mít nosná témata, jež souvisejí s využíváním moderních technologií
ve vzdělávacím procesu. První pilotní setkání se bude věnovat především projektu EU peníze školám
a státní maturitě z informatiky. Setkání probíhá zároveň době, kdy probíhá online valná hromada
sdružení, proto budou mít členové JSI možnost setkat se se zástupci výkonného výboru a hosty,
kteří na setkání dorazí.

Základní informace
Termín a místo konání: 17. listopad 2010, 10:00 až 17:00 HUB Praha, Drtinova 10, Praha 5
http://prague.the-hub.net/public/kontakt-contact.html
Hub Praha najdete na adrese Drtinova 10 za OC Nový Smíchov, 10 minut od zastávky metra "Anděl"
(linka B, žlutá), nebo 3 minuty od zastávky "Švandovo divadlo" (TRAM 6, 9, 12, 20 - info o dopravě
www.dpp.cz) Parkování aut je možné přímo před Hubem nebo v komplexu nákupního centra Nový
smíchov vzdáleném 5 minut chůze.
Orientační program: od 10.00 do 17:00, více viz příloha
Cena: zdarma pro členy JSI, 150 Kč pro nečleny JSI
Přihláška: online formulář - http://jdem.cz/huhq7
Upozornění: Z kapacitních důvodů bude počet přihlášených omezen na cca 50 účastníků. Počet
přihlášených bude 15.11. zveřejněn na webu www.jsi.cz.

Doplňující informace
Výkonný výbor JSI se od konce minulého školního roku zaobíral třemi záměry:
• vznikem sítě poradců JSI, kteří by poskytovali své zkušenosti školám v různých oblastech
využívání ICT
• státní maturitou z informatiky
• oživením sítě školních center (dříve školících a informačních center SIPVZ)

Online poradci JSI
Jednota školských informatiků získala podporu od MŠMT na rozběhnutí webu, který nabídne poradce
pro určité oblasti. V současné době se intenzivně pracuje na vytvoření takového rozhraní. Aby bylo
možné splnit zadaný úkol, pak musíme nabízet i smysluplný obsah. Proto oslovujeme současné i
potenciální nové členů JSI s prosbou o aktivní zapojení do projektu a sestavení vlastní vizitky
poradce.

Státní maturita z informatiky
V květnu 2010 byl zveřejněn katalog požadavků pro společnou část maturitní zkoušky z informatiky
v základní i vyšší úrovni. Od té doby probíhají práce autorských i revizních týmů pro úlohy do
zkušebních testů, v roce 2011 bude zveřejněn první ukázkový ilustrační test z informatiky. Vzhledem
k aktuálnímu dění kolem státní maturitní zkoušky budou během otevřeného setkání učitelé
informatiky informováni o aktuálním stavu příprav zkoušky a bude diskutována vhodná forma
komunikace mezi JSI a CERMATEM kolem spolupráce na koncepčních pracích a případných
oponentních posudcích.
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Školní centra
Na obě aktivity pak navazuje záměr JSI nastartovat spolupráci s vybranými školami.
Nekoordinované a nedomyšlené ukončení konceptu SIPVZ znemožnilo smysluplné využití sítě
informačních center SIPVZ pro celorepublikové záměry typu EU peníze školám a státní maturity z
informatiky.
Záměrem JSI je propojit myšlenku poradců JSI minimálně s těmito dvěma nosnými tématy a
iniciovat spolupráci se školami, které budou se které se budou schopny dohodnout na spolupráci s
některým z poradců JSI.

Mapa místa setkání
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