ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY
CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461
ze dne 10. 10. 2012
¾ Zahájení koordinační schůzky Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem.

manažerka

projektu

Ing.

Ivana

¾ Program jednání:
1. Kontrola úkolů
2. Plnění klíčových aktivit
3. Další aktivity, ostatní
Add 1.) Kontrola úkolů
¾ Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. provedla kontrolu úkolů.
Úkoly byly splněny.
Add 2.) Plnění klíčových úkolů
¾ Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. předala informace k plnění klíčových aktivit.
o Tvorba koncepce byla dokončena včetně autorské tvorby a
technického zpracování výukových opor. Studijní opory jsou volně
dostupné http://projekty.fs.vsb.cz/459/?ucebni-opory. Odměny za
zpracování byly vyplaceny.
o Pilotní ověření, evaluace nyní probíhá. Pilotní ověření je nutno
doložit podepsanými předanými formuláři – prezenční studium.
Nutno doložit úspěšně podpořené studenty za letošní rok výpisem
z Edisonu.
o Evaluace je prováděna přes systém Moodle – kat. 345
http://vyuka.fs.vsb.cz/course/category.php?id=8. Tvůrci opor zajistí
hodnocení studenty – do poloviny prosince; výsledky budou
následně vyhodnoceny. Klíč je 0459.
o Exkurze, odborník z praxe ve výuce – ve spolupráci s NSK, o.s.
zajišťuje:
 za kat. 345 – Ing. V. Schindlerová,
 za kat. 346 – Ing. T. Zlámal.
o Každá přednáška a exkurze musí být doložena seznamem
zúčastněných studentů – formuláře jsou předány. Formuláře
předávat finanční manažerce projektu. Organizátoři zajistí foto z
pořádaných akcí na web.
o Je plánována závěrečná konference, workshop – 27.11.2012 –
28.11.2012.
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o Předběžný program konference je stanoven následovně: dopoledne
dne 27.11.2012 na VŠB-TUO, místnost NA2 – konference
s přednesením příspěvků, poté následuje exkurze v podnicích se
studenty, odpoledne je věnováno workshopu v hotelu Montér,
Sepetná. Dne 28.11.2012 bude pokračovat zasedání a následná
diskuse členů na téma realizace, evaluace a ukončení tohoto
projektu.
o Účast členů projektového týmu v dopoledních hodinách 27.11. –
povinná.
o Tvůrci opor neopomenou vložit informace o výukové opoře do OBD.
o Informace o projektu na jiných akcích zaslat manažerce projektu.
o Upravit informace o předmětu v Edisonu o změny vyplývající
z realizace projektu – viz odevzdané koncepce, doplnit literaturu
o vydané výukové opory; karta předmětu bude doklad o inovacích ve
výuce.
Add 3.) Ostatní
¾ Probíhá zpracování 4. monitorovací zprávy. Konec projektu je naplánován
na 31.12.2012. Bude následovat finanční audit a zpracování závěrečné
monitorovací zprávy.
¾ Byla provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších
dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu
Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D.
¾ Byla provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu na
doméně http://projekty.fs.vsb.cz/459/.
Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D.
V Ostravě dne 10. 10. 2012 v 14:00 v místnosti A411.

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