ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 01)
Název projektu:
Akce (aktivita):
Termín konání:
Místo konání:

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153
kontrolní den KD 01
čtvrtek 11. 11. 2010
SPŠ strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Program kontrolního dne KD 01
1.
2.

5.
6.

Prezence
Základní informace o projektu – Ing. Gause
Přestávka na občerstvení (coffeebreak)
Finanční řízení projektu – Ing. Svobodná
Personální zajištění projektu – Ing. Gause
Oběd
Práce ve 2 skupinách (finanční manažeři/ostatní)
Závěr – diskuse a shrnutí

1.

Prezence

3.
4.

09.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Podle prezenční listiny se kontrolního dne KD 01 zúčastnilo celkem 47 osob, z toho 8
osob jako hosté.
Příloha: KD 01 - 1.1 (Prezenční listina)
2.

Základní informace o projektu

Hlavní manažer projektu Ing. Gause přednesl základní vizi projektu, jeho cíle, podal
informaci o jednotlivých aktivitách, seznámil zástupce partnerských škol s garancí
modulů a vysvětlil časový harmonogram v návaznosti na aktivity projektu.
Příloha: KD 01 - 2.1 (Prezentace projektu Zelený most)
3.

Finanční řízení projektu

Hlavní finanční manažer projektu Ing. Svobodná informovala o způsobu komunikace
mezi partnery projektu z pohledu toku financí, předávání dokladů a jejich archivace.
Upozornila na podstatná ustanovení partnerských smluv a provedla rozbor rozpočtu
projektu.
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Příloha: KD 01 - 3.1 (Rozpočet partnerských škol)
Příloha: KD 01 - 3.2 (Výkazy partnerských škol)

4.

Personální zajištění projektu

Ing. Gause představil základní strukturu personálního zajištění projektu, úkoly
jednotlivých pracovních pozic a požádal všechny partnery o svolení ke vzájemnému
poskytnutí kontaktů (pevná linka nebo mobil nebo obojí, mailová adresa) z důvodu
usnadnění komunikace přímo mezi partnery. Současně Ing. Gause požádal o
doplnění údajů u všech pozic v tabulce, která je 2. přílohou k tomuto bodu programu
označená jako KD 01 - 4.2.
Příloha: KD 01 - 4.1 (Organizační schéma projektu)
Příloha: KD 01 - 4.2 (Přehled pozic v projektu)
Úkol:

doplnit do přílohy KD 01 – 4.2 chybějící údaje za konkrétní partnerskou
školu a odeslat tabulku na adresu marcela.gausova@centrum.cz
Termín:
do 30. listopadu 2010
Zodpovídá: věcní manažeři partnerských škol

5.

Práce ve skupinách

Účastníci kontrolního dne se rozdělili na dvě skupiny (finanční manažeři / ostatní),
aby samostatně probrali specifické problémy. Skupina věcných manažerů, jejich
asistentů a odborných učitelů pod vedením Ing. Gauseho se zabývala časovým
harmonogramem aktivit a obsahově kompetenčními rámci, skupina finančních
manažerů pod vedením Ing. Svobodné řešila ekonomické otázky, spojené s realizací
projektu. V příloze KD 01 – 5.1 jsou doplněna dohodnutá nebo předpokládaná místa
workshopů a konferencí.
Příloha: KD 01 - 5.1 (Časový harmonogram aktivit)
Příloha: KD 01 - 5.2 (Obsahové a kompetenční rámce)
Příloha: KD 01 - 5.3 (Zápis z jednání ekonomické skupiny)
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Závěr – diskuse a shrnutí

V závěrečné diskusi se odborní učitelé zaměřili na práci v týmech podle předem
přiřazených garancí a ověřování při tvorbě vzdělávacích modulů. Cílem bylo první
faktické setkání členů týmů, dohodnutí způsobu spolupráce a komunikace.

Současně bylo s ředitelem SŠ-COPT Kroměříž Ing. Školoudíkem dohodnuto, že
první plánovaný workshop učitelů se uskuteční v Kroměříži ve čtvrtek 16. prosince
2010.
Úkol:
připravit program workshopu a rozeslat pozvánky
Termín:
do 26. listopadu 2010
Zodpovídá: hlavní manažer projektu Ing. Gause

V Táboře, dne 22. listopadu 2010

Zapsala:

Marcela Gausová

Správnost ověřil:

Ing. Marcel Gause

3

