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Program kontrolního dne KD 03 
 
1. Předání materiálů a podkladů pro archivaci  
2. Prezentace PASCO (modely OZE) 
3. Informace finančního manažera projektu 
4. Informace o tvorbě výukových materiálů 
5. Změny v časovém harmonogramu 
6. Realizace doposud nezahájených aktivit 
7. Různé a diskuse 
 
 
K bodu 2 Prezentace PASCO 
 

Zástupce firmy PASCO představil nabídku modelů a měřící modulů k tématice 
obnovitelných zdrojů energie, které by bylo možné alternativně využívat při vybavení 
odborných učeben na partnerských školách. Věcní manažeři 
 
 
K bodu 3 Informace finančního manažera projektu 

 
Ing. Svobodná podala informaci o průběhu čerpání rozpočtu a připomněla požadavek 
na včasné a přesné podání podkladů k monitorovací zprávě za období leden – 
červen 2011. 
 

 

K bodu 4 Informace o tvorbě výukových materiálů 
 
Věcní manažeři informovali o stavu přípravy na zahájení výuky od školního roku 
2011/2012. Celkově bylo konstatováno, že příprava je v souladu s harmonogramem 
a že odborní učitelé v pracovních skupinách na partnerských školách se pravidelně 
scházejí a že podklady v pracovní verzi, na jejichž základě budou před zahájením 
školního roku 2012/2013 vydány oficiální učební texty projektu, jsou ve vtěšině 
případů před dokončením. 
 



 
 

 ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 03) 
 
Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ 
 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ  
 ROZVOJ – registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0153 
Akce (aktivita): kontrolní den KD 03 
Termín konání:  čtvrtek 25. 05. 2011 
Místo konání: ISŠ technická Benešov 

 

2 

 

K bodu 5 Změny v časovém harmonogramu 

 
Jedna změna již nastala. Původně plánovaný workshop učitelů, který se měl 
uskutečnit 16. prosince 2010 v Kroměříži a byl pro sněhovou kalamitu odvolán, se 
konal v náhradním termínu (21. ledna 2011) v Hradci Králové. Další změny nejsou 
zatím známy, každý takový případ je ale v souvislosti s blížícím se obdobím, kdy již 
bude realizováno více aktivit najednou, třeba hlásit a řádně zdokumentovat. 
 
 
K bodu 6 Realizace doposud nezahájených aktivit 
 
Ing. Gause upozornil, že od září 2011 je třeba se nachystat  na zajištění exkurzí, 
v září rovněž proběhne v Pardubicích konference KNF 01 a bude zahájena výuka dle 
připravených učebních plánů. Na leden 2012 pak připadají žákovské workshopy, 
jejichž součástí jsou v každé partnerské škole vedle vlastní přípravy žáků dva 
odborné semináře. 
 
 
K bodu 7 Různé a diskuse 

 
Dr. Kvasničková představila nabídku odborných textů jako doplněk k výuce a 
připomněla, že jako metodik je všem k dispozici při doladění konečné podoby 
pracovních verzi výukových materiálů. 
 

 

 
 
V Benešově, dne 25. května 2011 
 
 
Zapsala:   Marcela Gausová 
 
 
Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause 


