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ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY 
 

CZ.1.07/2.2.00/15.0459, č. j. 15300/2010-461 
 

ze dne 25. 3. 2011 
 

 Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana 
Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem. 
 

 Projednání harmonogramu a tvorby výzev k podání nabídek a zadávací 
dokumentace pro výběrová řízení. Bylo dohodnuto zveřejnit výzvy  
dne v pátek 1. 4. 2011.  

 
 Koordinátorka Ing. Jana Petrů, Ph.D. překontroluje výzvy k podání nabídek 

a zadávací dokumentaci. Vytvoří oslovující email a osloví potenciální 
dohodnuté dodavatele. Provede evidenci a archivaci přijaté i odeslané 
korespondence s dodavateli. 

 
 Projednány specifikace požadovaných zařízení s Ing. Markétou 

Gregušovou s konečnou platností. 
  

 Rozdělení úkolů při tvorbě první monitorovací zprávy. Termín doplnění 
informací do zprávy byl stanoven na pondělí 11. 4. 2011, splnění úkolu 
převezme Ing. Markéta Gregušová. 

 
 Řešeno proplacení nákladů na přepravu cílových skupin na exkurze 

a potřebné dokumenty pro vyúčtování těchto exkurzí. Studenti vždy 
podepíší připravený vzor prezenční listiny. Přeprava bude hrazena z přímé 
podpory, nutno vždy dodat zprávu z cesty. 

 
 Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová pracuje  

na vypracování autorských smluv, které následně předá k popisu 
příslušným osobám zainteresovaným do autorské tvorby. 

 
 Provedena závěrečná kontrola tvorby koncepce projektu manažerkou 

projektu Ing. Ivanou Šajdlerovou, Ph.D. 
 

 Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších 
dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu 
Ing. Markétou Gregušovou. 

 
 Zhodnocení postupu tvorby a náplně webové stránky projektu. Dále řešena 

aktualizace webových stránek. Webová stránka bude funkční na doméně 
http://projekty.fs.vsb.cz/459/. 
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 Koordinátorka projektu předá fotodokumentaci prezentace projektu  
na akcích pro umístění na webové stránky projektu včetně fotografií 
dokumentujících umístění informačních desek do prosklených vitrín kateder 
345 (Katedra mechanické technologie) a 346 (Katedra obrábění  
a montáže). 

 
 Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. zajistí zveřejnění výzev 

k podání nabídek a zadávací dokumentace na webové stránky projektu. 
 

 
 
Zapsala: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 
 
Ověřila: Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. 

 
 

 
V Ostravě dne 25. 3. 2011 ve 13:00 v místnosti A 458. 
 
 

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

 


