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ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY 
 

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

ze dne 2. 5. 2011 
 

 Zahájení koordinační schůzky - manažerka projektu Ing. Ivana 
Šajdlerová, Ph.D. úvodním slovem. Program jednání byl nastíněn za 
pomocí připravené prezentace v Power Pointu s těmito body: 

 
1. Přivítání zástupce partnera – Ing. Lubomíra Gogely 
2. Plnění aktivit 
3. Úkoly 
4. Ostatní 

 
 
Add 1.) Přivítání zástupce – Ing. Lubomíra Gogely 

 Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. přivítala zástupce 
Národního  strojírenského klastru, o.s. Ing. Lubomíra Gogely. 
 

 Ing. Lubomír Gogela na jednání komise zdůraznil nutnou provázanost 
výuky studentů na vysokých školách s praxí, např. formou exkurzí 
v provozech, stážemi apod. 

 
 
Add 2.) Plnění aktivit 

 Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. zkonstatovala, že byla 
úspěšně ukončena koncem měsíce března 2011 klíčová aktivita Tvorba 
koncepce, jakožto klíčová aktivita probíhající podle harmonogramu 
v měsících leden, únor, březen v roce 2011. 
 

 V současnosti od počátku měsíce března 2011 tým pracuje na klíčových 
aktivitách Autorská tvorba a Technické zpracování výukových opor. 
Finanční manažerka projektu Ing. Markéta Gregušová postupně zpracovala 
všechny autorské smlouvy a uzavřela smlouvy na technické zpracování 
4 opor, další na rok 2011 jsou připraveny k podpisu. 
 

 Autoři výukových opor a osoby účastnící se technického zpracování opor 
již zpracovávají jednotlivé výukové opory. Záznamy o průběhu prací pro 
technické zpracování dokladují měsíční výkazy práce. 
 

 Byla úspěšně odevzdána první monitorovací zpráva po uplynutí 3 měsíců 
od začátku realizace projektu, která popisuje a dokladuje průběh řešení 
projektu včetně publikační činnosti. 
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 Každá další monitorovací zpráva o realizaci projektu bude překládána 
poskytovateli podpory v intervalech jednou za 6 měsíců, vždy do 30 
kalendářních dnů od ukončení monitorovacího období. 
 

 Byla vytvořena webová stránka viz http://projekty.fs.vsb.cz/459/ na 
internetových stránkách Vysoké školy báňské – Technické univerzitě 
v Ostravě za účelem propagace projektu a prezentace aktivit s přímou 
vazbou na projekt. Internetové stránky partnera projektu - Národního 
strojního klastru, o.s. obsahují odkaz na stránky stávajícího projektu a jsou 
zde uvedeny i základní údaje o tomto projektu.  
 

 Proběhly exkurze do 6 podniků. Vyřešeno proplacení nákladů na přepravu 
cílové skupiny na exkurze a potřebné dokumenty pro vyúčtování těchto 
exkurzí – Ing. Markéta Gregušová. 
 

 Exkurze, odborník z praxe ve výuce – ve spolupráci s NSK, o.s. – hrazeno 
z projektu. Řešit s p. Simonou Krišákovou, tel./fax: +420 595 957 008,  
e-mail: krisakova@nskova.cz, klastr@nskova.cz. Akademičtí pracovníci se 
účastní exkurze v rámci svého pracovního úvazku. 
 

 Proběhlo vyhlášení výběrových řízení – celkem 7. 
 
 

Add 3.) Úkoly 
 

 Dne 6. 5. 2011 zasedne hodnotící komise za účelem výběru vítězných 
firem jednotlivých vyhlášených výběrových řízení, kde budou hodnoceny 
doručené úplné nabídky. 
 

 Při autorské tvorbě důsledně zamezit duplicitě výukových materiálů 
tvořených v jiných projektech. 
 

 Při technickém zpracování výukových opor důsledně dodržovat odvedenou 
práci v souladu s výkazy práce. 
 

 Řešen nákup odborné literatury – informace předá finanční manažerka 
projektu Ing. Markéta Gregušová. 

 
 
Add 4.) Ostatní 
 

 Dále řešena aktualizace webových stránek projektu na doméně 
http://projekty.fs.vsb.cz/459/. 
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 Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších 
dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu 
Ing. Markétou Gregušovou. 

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

 
 

V Ostravě dne 2. 5. 2011 ve 12:00 hod v místnosti D304c. 
 
 
 
 
 
 

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


