
 
    
   
 
 
 

 

 

Zápis z 3. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě 

CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 26.10.2011 

 

 

Termín: 26. 10. 2011, 10:00 hod. 

 

Místo: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A733, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 

 

Přítomni: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Michal Kolesár, Ing. Jiří Hlavatý, Ivana Bieliková,             

Ing. Radka Hajtmarová, Ing. Lukáš Slánský 

 

Program: 

1. Koordinace IT odborníků na realizaci portálu (VŠB-TOU, UPa, CDV), řešení centrálního portálu-

KA01  

2. Upřesnění inovovaných modulů (VŠB-TUO, UPa) a zapojení CDV-KA02 

3. Příprava a organizace výběrových řízení pro KA02 

4. Kontrola přípravy 1.MZ-doložení nutných dokumentů, podstatné a nepodstatné změny 

5. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod. 

6. Různé 

 

1. doc. Slíva, Ing, Kolesár  

 Byla představena strategie řešení webového portálu centrálně v rámci všech 3 institucí (VŠB, 

UPa+CDV), včetně všech podrobností (tj. doména: www.vvvd.cz, uložiště, cílová skupina, 

jazykové mutace, skriptování apod.). Odborník z UPa (Ing. Slánský) a zástupkyně CDV (Ing. 

Hajtmarová) se dohodli s hlavním koordinátorem VŠB (Ing. Kolesárem) na společném postupu a 

schůzkách IT odborníků v rámci projektu. Ing. Kolesár zašle připomínky dotazy pro zahájení prací 

na KA01. 

 Úvahy o budoucích videokonferencích (nutných SW produktech), e-learningových aplikacích 

modulů a animací. 

2. doc. Slíva 

 Byly představeny uvažované moduly v rámci KA02, která začne v dubnu 2012 (celkem 16 VŠB+6 

UPa). Probíhá upřesnění modulů UPa+VŠB , aby nedocházelo k překrytí a aby moduly na sebe 

navazovaly a doplňovaly se.  

 CDV připraví příspěvky do představených modulů (předpoklad cca 1/3 činností, tj. zapojení do 12 

modulů). Činnost CDV bude spočívat v doplnění modulů v SW aplikacích, případových studií 

z praxe a praktických aplikacích i textového výukového charakteru. 
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3. doc. Slíva 

 VŘ- dle konzultací MŠMT a CIT VŠB-TUO (v souladu se směrnicemi) budou 3 VŘ a to na 

notebooky, videokonferenční zařízení+server a speciální výukový SW. 

- Zahájení VŘ se předpokládá na začátku roku 2012. Vše bude koordinováno s vedením univerzity a 

CIT. 

4. doc. Slíva 

- Odeslána 1.MZ.  

- Nutno příště včas doložit všechny požadované dokumenty, tj. před koncem monitorovacího období, 

aby bylo možné řádně zpracovat monitorovací zprávu. 

- Všechny dokumenty se správným logolinkem !!!!   

 

5. doc. Slíva 

- Bude sestaven jednotný propagační styl a v nejbližší době banner. 

- Partnerům byla doručena tisková zpráva po další vlastní úpravy a zařazení do časopisů, konferencí, 

seminářů apod. pro nutnou publicitu. 

6. různé 

 další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu 

 

 

 

 

 

Zápis zapsal dne 31. 10. 2011 Aleš Slíva 

 

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. 

 


