
                              
       

   
 
 
 

Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 29.9.2010 

 

 

Termín: 29.9.2010 v 10:00 hod 

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba 

Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Simona Krišáková, Ing. Aleš Procházka, Ing. Kamil Skácel, Mgr. 

Marcela Zahnašová 

 

 

Program: 

 

1) Klíčové aktivity – rozběhnutí klíčových aktivit 

 - klíčová aktivita – učební opory –opory byly odevzdány v elektronické podobě ve formátu .doc a 

byly upraveny dle šablony do jednotné podoby a převedeny do jednotného formátu .pdf, 

 - již došlo k rozběhnutí klíčových aktivit opor u FAST, opory se již učí, 

 - ostatní opory jsou v takové podobě, že je možno je taktéž vyučovat. 

   

2) Realizace klíčových aktivit, KA3- video ukázky-konkrétní termíny, umístění opor na web portál, 

heslování 

 - opory budou umístěny na web portál, 

 - vzdělávání vědeckých pracovníků zajistí CDV, vzdělávání této skupiny bude probíhat v Brně, 

 - tvorbu videopřenosů zajistí firma ha-vel,  

  

3) Tisky učebních opor – stav, realizace 

 - v rámci výběrového řízení pro tisk podpůrných opor pro zajištění klíčových aktivit projektu byly 

písemně osloveny 4 firmy – nabídku zaslala jedna firma, která také po zhodnocení nabídky splnila 

zadání a zadávací specifikaci a výběrové řízení vyhrála, 

 - zakázku zrealizuje Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., celková částka za zakázku včetně 

DPH činí 105 875,- Kč. 

 

4) Čerpání rozpočtu projektu – Mgr. Zahnašová, MZ č.2 

 - paní Zahnašová předkládá aktuální stav rozpočtu a čerpání VŠB. 

  

5) Příprava 3. MZ- monitorovací období do 30.9.2010, doložení dokumentů 

  - ke dni 30.9.2010 končí 3. monitorovací období – příprava monitorovací zprávy 

  

 



                              
       

   
 
6) Publicita a propagace projektu 

  - VŠB – máme článek ve Regionálním zpravodaji 2,  

  - vystavení banneru – propagace „Chemie na Slezsko-ostravském hradě“, strojírenství na VŠB 

apod. 

 

7) Jiné – převod financí 

- v rámci rozpočtu NSK dochází k převodu financí o objemu 10 000,- Kč z kap. 2.1.2 do položky 

2.1.1. 

- v rámci rozpočtu VŠB-TUO dochází k přesunu financí o objemu 21 840 Kč z kapitoly 5.3 do 

1.1.2.2. – nová pozice: Administrativní pracovník – Úprava učebních opor pro vytvoření smluv 

s Ing. Skácelem (DPČ), Ing. Klusem a Dr. Brázdou, 5460 Kč do položky 1.2 a 1965,60 Kč do 

položky 1.3.   

 

 

Zápis zapsal dne 29.9.2010 Ing. Aleš Procházka  

 

 

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. 


