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ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
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Program kontrolního dne KD 04
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monitorovací zpráva 2 - nedostatky a zjištění
Čerpání rozpočtu projektu
Konference 22. a 23. září v Pardubicích - příprava
Připravenost učeben a výukových materiálů k 1.9.2011
Harmonogram činnosti na období 1. pololetí školního roku 2011/2012
Publicita
Různé a diskuse

K bodu 1

Monitorovací zpráva 2

Monitorovací zpráva byla odevzdána v termínu k 30. červenci 2011. Při jejím
zpracování byly zjištěny drobné nedostatky, které ztěžují práci při kompletaci
především účetních dokladů. Finanční manažeři musí dodržovat následující:
jednotné záznamy na soupisky účetních dokladů
rozepsání DPČ do dvou skupin 1.1.1.2 a 1.1.2.2
v kolonce „Popis výdaje“ uvádějte jednotně: odměny DPČ, sociální pojištění,
zdravotní pojištění, zákonné pojištění
K bodu 2

Čerpání rozpočtu projektu

Ing. Svobodná podala informaci o průběhu čerpání rozpočtu:
mzdy - čerpání probíhá v souladu s časovým harmonogramem
vybavení - zde jsou některé z partnerských škol ve skluzu
služby - dle harmonogramu v závislosti na plnění aktivit
U nepřímých nákladů je čerpání následující:
o Benešov
16.404,20
o Hradec Králové
12.281,60
o Chomutov
22.060,24
o Kroměříž
32.416,87
o Letovice
15.667,00
o SPŠ Tábor
53.507,92
o SZeŠ Tábor
3.669,67
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K bodu 3

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
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Příprava konference KNF 04

Termín konference: čtvrtek a pátek 22. a 23. září 2011
Místo: Pardubice (sál konzervatoře), Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
Cíl konference: motivace, první seznámení široké veřejnosti s projektem
Počet účastníků: cca 200
Časový program konference – čtvrtek (SZŠ, Průmyslová 395, Pardubice):
18.00 – 21.00
blok 3 odborných přednášek (Veselý – stavebnictví)
Časový program konference – pátek:
08.00 - 09.00
prezence, občerstvení při příchodu
09.00 - 09.15
zahájení konference (Gause)
09.15 - 09.30
ŠVP pro EVVO prioritou MŽP (Polák – MŽP)
09.30 - 10.00
projekt - cíle, aktivity, celkové hodnocení (Gause)
10.00 - 10.45
hodnocení práce partnerů (věcní manažeři)
10.45 - 11.00
podpora ŠVP pro EVVO od NÚV (náměstkyně Ř NÚV Pohanková )
11.00 - 11.30
přestávka s občerstvením
11.30 - 13.30
blok 2 odborných přednášek Veselý (Špičák – větrné elektrárny)
13.30 - 14.30
oběd
Úkoly spojené se zajištěním konference:
příspěvek o plnění projektu za každou partnerskou školu včetně prezentace a
zhodnocení dosavadní práce pracovních skupin, délka příspěvku – 5 minut
zodpovídají – věcní manažeři, termín – 23. září 2011
zajištění účasti všech osob zapojených do projektu a předjednat, komu
dalšímu poslat pozvánku (školy, firmy, úřady)
zodpovídají – věcní manažeři, termín – 5. září 2011
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K bodu 4

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ
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Připravenost učeben a výukových materiálů

Zahájení výuky:
Začlenění do výuky:
Místo výuky:
Podklady pro výuku:
Výukové materiály:
Didaktické pomůcky:

K bodu 5

od 1. září 2011 (zkušební rok)
kapitoly v rámci vybraných předmětů
samostatný modul v rámci předmětu
samostatný předmět
vybraná odborná učebna na partnerské škole
pracovní verze výukových materiálů
informace jednotlivých věcných manažerů o stavu
zpracování, jak bude výuka organizována,
předání textové části metodikům
diskuse k vybavení, zde nejednost v názoru na standard
vybavení v jednotlivých školách, je třeba co nejrychleji
sladit

Harmonogram činností v 1. pololetí 2011/2012

Od 1. září 2011 se činnost v rámci 2. etapy projektu rozšiřuje na aktivity:
1 tvorba výukových materiálů
2 pořádání exkurzí
3 vybavení učeben didaktickými pomůckami
4 celostátní konference
6 přednášky odborníků
7 workshop pro žáky (leden 2012)

K bodu 6

Publicita

S přibývajícími aktivitami je nezbytné využívat již dokončené činnosti nebo probíhající
akce k publicitě projketu:
Reklamní předměty
Jednotný vizuální styl (logotyp OPVK)
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Webové stránky – vzniknou speciální (do 30. června 2012), průběžné
informace publikovat na školních webech partnerů
Certifikáty
Samolepící štítky – označení nakoupených věcí
Cedule na odbornou učebnu

V Chomutově, dne 29. srpna 2011

Zapsala:

Marcela Gausová

Správnost ověřil:

Ing. Marcel Gause
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