Zápis z koordinační schůzky projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 ze dne 20.1.2010

Termín: 20.1.2010 v 10:00 hod
Místo:
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, místnost A333, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba
Přítomni: Mgr. Marcela Zahnašová, Simona Krišáková, doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. Jan Večeře,
Ing. Marcel Klus, Ing. Lubomír Gogela, Ing. Jiří Kubeš

Program:
1) Finanční řízení projektu, uzávěrka za rok 2009 (účty, režie, rozpočet)
- odpovědná osoba: Zahnašová,
- byla zveřejněna finanční uzávěrka projektu za rok 2009, kde byly zaúčtovány osobní náklady,
faktury a výhled rozpočtu na rok 2010 atd.
2) Dokládání dokumentů (měsíční výkazy, apod.)
- průběžně NSK – Krišáková, CDV – Daňková, FS, CN – Procházka, FAST – Zahnašová,
- sběr veškerých dokumentů týkajících se projektů za žadatele a partnery, příprava podkladů pro
monitorovací zprávu, soupiska dokladů pro žádost o platbu. Doloženo za NSK (zbytek dokladů
v nejbližší době), CDV – přislíbeno doložení dokladů p. Daňkovou v nejbližší době (ve 4. týdnu
2010).
3) Realizace klíčových aktivit, termíny, autorské smlouvy – kontrola termínů za jednotlivé moduly
- CVD, FAST, FS, CN, NSK
- Byly zaregistrovány autorské dohody pro moduly realizované FS, CN, NSK, FAST. V nejbližší
době budou smlouvy zrealizovány CDV – p. Daňková,
- v rámci smlouvy je nutno doložit připravené učební opory jeden měsíc před předpokládaným
termínem v autorské smlouvě. Jednotliví garanti a účastníci modulů připraví učební opory dle
autorské smlouvy,
- příprava výběrového řízení pro tisk učebních opor (pro všechny moduly, 275 výtisků za cenu max.
110000 Kč). Je předpokládáno sdružení výběrového řízení s dalšími projekty ESF.

4) Prezentace aktivity Videokonferenční přenos a konfigurace e-learningového SW, web portál,
archivace – navržené oblasti video ukázek
- byla představena podoba video portálu, byla rovněž upřesněna jeho funkce a možnosti využití
videokonference, konfigurace e-learningového SW,
- rovněž byly navrženy možnosti zabezpečení přístupu k informacím (nahrávkám) a možnosti
archivace dat,
- bylo navrženo několik možností umístění serveru a uvedení do provozu (prostřednictvím Moodle).
Realizace aktivit VŠB Ing. Pavel Smutný (pavel.smutny@vsb.cz).
5) Publicita a propagace projektu – články v časopise, příprava dalších aktivit (letáčky, banner,
propisky)
- jako další vhodné propagační předměty byly navrženy realizace posteru v rámci projektu, NSK –
p. Krišáková zajistí mediální článek v Regionálním zpravodaji,
- CDV – p. Daňková doloží publikaci článku v časopise CDV,
- příprava publikačních materiálů projektu (letáčky, propisky apod.).
6) Úvodní konference projektu – stanovení předběžného termínu, organizace
- předběžně byl stanoven termín duben – květen 2010, přesný termín bude stanoven při další
koordinační schůzce.
Zápis zapsal dne 20.1.2010 Ing. Jiří Kubeš

Zápis ověřil a schválil manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

