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ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY 
 

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

ze dne 8. 6. 2012 
   

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

 Program jednání: 
1. Kontrola úkolů 
2. Plnění klíčových úkolů 
3. Ostatní 

 
Add 1.) Kontrola úkolů 

 
 Manažerka projektu Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. provedla kontrolu úkolů. 

Úkoly byly splněny bez výhrad. 
 

Add 2.) Plnění klíčových úkolů 
 

 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. předala informace k tvorbě studijních opor 
a zajištění posudků: 

o ISBN vyřizuje Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. – předat počet 
stran, 

o odevzdání výukové opory odevzdat na CD ve formě výuková opora 
+ otázky (doc) + videa, prezentace, animace, 

o odborný posudek (smlouvy, výkazy řešit s Ing. M. Gregušovou, 
Ph.D.) – viz formulář, 

o bod 5 posudku řešit odevzdáním rukopisu s poznámkami, 
o výuková opora na CD pro pilotní ověření – bude připravena v počtu 

40 ks (nebo dle domluvy), 
o formuláře pro seznam cílové skupiny, 
o testování v Moodlu, 
o evaluace v Moodlu – klíč 0459, 
o zajistit ukončení předmětů studentů v prosinci 2012 – dokládáme 

výpisy z edisonu. 
 

 Ing. Ivana Šajdlerová, Ph.D. informovala o začlenění odborníků do výuky: 
o odborníci přizvaní do výuky by měli být z Národního strojírenského 

klastru, o. s., 
o tvůrci studijních opor po konzultaci s odborníky je navrhnou 

a společně připraví plán přednášek (celkem 28 hodin na jednu část 
pro praktické doplnění opory), 
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o odborníci budou kontaktováni paní Simonou Krišákovou  
z NSK, o. s., tel./fax: +420595957008, e-mail: krisakova@nskova.cz, 
klastr@nskova.cz pro účely sepsání dohody o provedení práce, 

o odborníci jsou povinni vyplnit výkazy práce a zajistit prezenční listinu 
z přednášky, 

o odborníci z praxe ve výuce – říjen až listopad 2012 (28 hodin  
na oporu) – výkazy, prezenční listiny, 

o nahlásit Ing. I. Šajdlerové, Ph.D. témata, firmy z NSK, o.s., případně 
jména – nejpozději do 31.7.2012. 

 
Add 6.) Ostatní 

 
 Výběrové řízení  - tabule, dataprojektory, kamera vč. SW – nezpůsobilé 

výdaje. 
 Školení k interaktivním tabulím – 28. června 2012. 
 Závěrečná konference k projektu – listopad? včetně exkurze studentů  

do průmyslových podniku. 
 Provedena kontrola vedení a archivace účetních dokladů a dalších 

dokumentů důležitých při realizaci projektu finanční manažerkou projektu 
Ing. Markétou Gregušovou, Ph.D. 

 Provedena kontrola aktuálnosti dat na webových stránkách projektu  
na doméně http://projekty.fs.vsb.cz/459/. 

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

 
V Ostravě dne 8. 6. 2012 v 8:00 v místnosti A411. 

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


