ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 02)
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 02
pátek 25. 02. 2011
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9,
Poděbradská 1/179

Program kontrolního dne KD 02
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezence
Kontrola plnění úkolů z KD 01 – Ing. Gause
Monitorovací zpráva (info o obsahu a podání) – Ing. Gause
Personální zajištění projektu (kontrola pozic) – Ing. Gause
Materiální a hmotné zajištění projektu – Ing Gause
Finanční řízení projektu – Ing. Svobodná
Přestávka – občerstvení
Jednání v pracovních skupinách
Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 3.

Monitorovací zpráva 2

Monitorovací zpráva z období leden – červen 2011 bude podávána do 30. července
2011. Protože se jedná o období prázdnin, je nezbytné mít pohromadě podklady od
všech partnerů do 30. června 2011. Součástí MZ 2 bude rovněž žádost o platbu,
důraz klást na správné podklady účetních dokumentace.
Úkol:
připravit podklady dpo MZ 2
Termín:
do 30. června 2011
Zodpovídá: věcní a finanční manažeři partnerských škol
K bodu 4.

Personální zajištění projektu

Od července dojde u některých partnerů ke změnám v obsazení pozic. Změny je
třeba včas nahlásit, aby mohli být připravený dohody o pracovní činnosti.
Úkol:
zajistit potřebná data o nových osobách v projektu a přiopravit smlouvy
Termín:
do 31. července 2011
Zodpovídá: věcní manažeři partnerských škol
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K bodu 5.

Materiální a hmotné zajištění projektu

Ing. Gause na základě zjištěného přehledu o nákupu vybavení odborných učeben
konstatoval, že ne všechny partnerské školy jsou v souladu s harmonogramem.
Pověřil proto věcné manažery, aby dohlédli dokoupení chybějícího vybavení na
začátku příštího školního roku.
Největším problémem je instalace modelů do odborných učeben, kde zatím nepanuje
shoda, zda mají být všechny školy vybaveny jednotně nebo v závislosti na stávajícím
vybavení. Tento problém bude řešen na příštím kontrolním dnu.
K bodu 7.

Jednání v pracovních 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 Praze, dne 25. února 2011

Zapsala:

Marcela Gausová

Správnost ověřil:

Ing. Marcel Gause
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