Zápis z 4. koordinační schůzky projektu Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462 ze dne 9.12.2011

Termín:

9. 12. 2011, 10:00 hod.

Místo:

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

Přítomni: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D., doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jiří Hlavatý, Ivana
Bieliková, Ing. Ondřej Valach, prof. Ing. Milan Lánský, CSc.
Program:
1. Koordinace a realizace portálu (VŠB-TUO, UPa, CDV), řešení centrálního portálu-KA01
2. Upřesnění inovovaných modulů (VŠB-TUO, UPa) a zapojení CDV-KA02
3. Publicita-banner, letáčky, články v časopisech apod.
4. Různé
1. doc. Smrž
− Byla upřesněna strategie řešení webového portálu centrálně v rámci všech 3 institucí (VŠB,
UPa+CDV), včetně všech podrobností, tj. především způsobu hrazení nákladů na centrální portál.
Celkové náklady se budou dělit na 1/3 VŠB-TUO, 1/3 UPa a 1/3 CDV (předpoklad čerpání
poloviny položek Zpracovatel grafické podoby informačního portálu a Programátor a vývojář
webového portálu). Partneři souhlasili s tímto postupem.
− Správa, plnění a konektivita portálů ze strany partnerů bude realizována v rámci IT odborníka
z každé instituce tj. VŠB a UPa (předpoklad položka Tvůrce koncepce informačního portálu).
V současné době realizována práce na webovém portálu v rámci VŠB pod položkou Tvůrce
koncepce informačního portálu. Zbylé prostředky budou přesunuty prioritně na aktivitu KA 02 na
činnosti a potřeby dané organizace. Partneři souhlasili s tímto postupem.
− Konzultace a diskuze tvorby nové pozice pro UPa –finanční manažer (prof. Lánský). Vznesen dotaz
na MŠMT. Požadované změny byly předběžně schváleny.
− Úvahy o budoucích zařízeních videokonferenčního charakteru pro realizaci VŘ.
2. doc. Slíva
− Diskuze nad uvažovanými moduly v rámci KA02, zapojení partnerů. Výzva k upřesnění
přispěvovatelů modulů za CDV tak, aby nedocházelo k překrytí a aby moduly na sebe navazovaly
a doplňovaly se (CDV-nutno doplnit co nejdříve)
− Přislíbeno poslání návrhu znění autorské smlouvy používané v rámci VŠB na UPa. Byla zdůrazněna
nutnost dodržovat autorský zákon v rámci autorské smlouvy.

3. doc. Slíva
- Dle grafického návrhu bude realizován banner pro každou organizaci, kde bude vyžadována
prezentace projektu na konferencích, setkáních, seminářích, workshopech apod. Nutno vyfotit
banner pro umístění na web stránky
- Prof. Lánský zajistil publicitu projektu v rámci časopisu vydávaného na UPa.
- Partneři se zavazují trvale zajišťovat publicitu projektu.
4. různé
− Další koordinační schůzka se bude konat po dohodě příjemce s partnery projektu.

Zápis zapsal dne 11. 12. 2011 Aleš Slíva
Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.

