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ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY 
 

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461 
 
 

 Zahájení koordinační schůzky členů realizačního týmu projektu s názvem: 
 

Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím 
modulární inovace studijních programů 

 
registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461, 

který je realizován od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. 
 

 Seznámení se schváleným harmonogramem projektu a náplní jednotlivých 
klíčových aktivit projektu (Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.).  

 
 Představení členů realizačního týmu projektu ve složení: 

- Manažer projektu – Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.; 
- Finanční manažer – Ing. Markéta Gregušová; 
- Koordinátor projektu – Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.; 
- Administrátor projektu – modul Management a ekonomika – 

prof. Ing. Jiří Hrubý, CSc.; 
- Administrátor projektu – modul Technologické inženýrství – 

doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. 
 

 Projednání postupu tvorby koncepce vzdělávacího programu a jeho 
integrace do stávajících studijních plánů. Plánované období tvorby 
koncepce je stanoveno na základě harmonogramu projektu od 1. 1. 2011 
do 31. 3. 2011. Za tvorbu koncepce modulů jsou odpovědni administrátoři 
modulů. Koncepce bude obsahovat současný stav vzdělávacího programu, 
plánovaný stav a bude definovat přínosy pro cílovou skupinu. 
 

 Projednání autorské tvorby učebních opor včetně databáze testových 
otázek a technického zpracování. Vzory pro vypracování textové části 
budou autorům zaslány. Zpracované texty budou odborně posouzeny a na 
základě posudků budou opory příslušně upraveny. Učební opory 
inovovaných předmětů budou doplněny o animace a videa. Videa budou 
zpracovávána v konkrétních podnicích za podpory partnerské organizace 
Národního strojírenského klastru, o. s. 

 
 Podány informace ke klíčové aktivitě Výběrová řízení. Administrátoři zašlou 

bližší specifikace požadovaných zařízení. Kontrola, vedení a archivace 
účetních dokladů a dalších dokumentů důležitých při realizaci projektu 
(Ing. Markéta Gregušová). 
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 Příprava tvorby webové stránky projektu a zajištění publicity projektu. 
Umístit informační desky do prosklených vitrín kateder 345 a 346. 
Koordinátorka projektu připraví informační článek o projektu do časopisu 
Akademik VŠB-TUO. 

 
 Při komunikaci mezi členy realizačního týmu dohodnuto uvádět v předmětu 

korespondence Projekt 0459_věc_příjmení. 
 

 Plánování účasti a prezentace projektu v rámci publicity na Dnu otevřených 
dveří Fakulty strojní VŠB-TUO dne 4. 2. 2011. 

 
 
 
Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 
 
Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 

 
 

 
V Ostravě dne 11. 1. 2011 v 13:00 v místnosti D303. 
 
 

 
 
 ............................................. 
Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 
   manažerka projektu ESF 

 
 


