ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY
CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461
ze dne 28. 7. 2011
¾ Zahájení koordinační schůzky Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.
¾ Program jednání:

manažerka

projektu

Ing.

Ivana

1. Projednání instalací dataprojektorů a interaktivních tabulí
dodávaných firmou Ing. Jindřich Bím, CSc.
2. Oprava monitorovací zprávy č. 1
3. Projednání technického zpracování jednotlivých výukových
opor
4. Úkoly
5. Ostatní
Add 1.) Projednání instalací dataprojektorů a interaktivních tabulí
dodávaných firmou Ing. Jindřich Bím, CSc.
¾ Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. informovala
o stavu řízení:
- objednávek,
- fakturace,
- předávacích protokolů,
- zpracování příjemek nakoupeného zařízení na jednotlivých
katedrách aj.
¾ Montáž zařízení proběhla za koordinace obou kateder a dohledu
Ing. Martina Zuskáče dne 20.7.2011.
¾ Po ukončení montáže bylo provedeno školení na ovládání interaktivních
tabulí pro pedagogy. Pedagogové navíc obdrželi příručky na ovládání
tabulí.
Add 2.) Oprava monitorovací zprávy č. 1
¾ Byla řešena oprava monitorovací zprávy na základě jednání s panem
Ing. Michalem Sklenářem - finančním manažerem z MŠMT.
¾ Pro další zpracování monitorovací zprávy je platná příručka Elektronická
monitorovací
zpráva
(platnost
k 2.3.2011)
dostupná
na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/elektronicka-monitorovaci-zpravaa-jeji-prilohy-platna-od-2.
¾ Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. podrobně
okomentovala a analyzovala opravy monitorovací zprávy.
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Add 3.) Projednání technického zpracování jednotlivých výukových opor
¾ Byla provedena kontrola stavu zpracovávání jednotlivých výukových opor
podle předaných výkazů prací.
¾ Pro účely technického zpracování výukových opor byla již dodána kamera
se stativem, je možno tedy provádět kvalitní video záznamy za pomocí
tohoto zařízení.
¾ Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. již pracuje na zpracovávání video záznamů
za pomocí zakoupeného software na střih videí.
Add 4.) Úkoly
¾ Dořešení nákupu literatury – Mgr. Daniela Tkačíková (ředitelka Ústřední
knihovny, VŠB - TUO) již zaslala kupní ceny požadovaných titulů. Finanční
manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. předala upravený
seznam zpět paní Tkačíkové s pokynem pro nákup zvolených titulů.
¾ Provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu
na doméně http://projekty.fs.vsb.cz/459/.
Add 5.) Ostatní
¾ Provedena kontrola vedení a archivace korespondence a dalších
dokumentů důležitých při realizaci výběrových řízení projektu finanční
manažerkou projektu Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
¾ Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších
dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu
Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
V Ostravě dne 28. 7. 2011 v 8:00 v místnosti D 118.

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