ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 05)
Název projektu:
Akce (aktivita):
Termín konání:
Místo konání:

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ
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Program kontrolního dne KD 05
1.
2.
3.
4.
5.

Poznatky z dosavadního průběhu projektu
Plnění aktivit projektu
Pravidla pro vyplňování veškeré dokumentace
Příprava podkladů pro monitorovací zprávu 03
Různé a diskuse

K bodu 1

Dosavadní průběh projektu

Největší část práce byla zatím odvedena na přípravě a tvorbě výukových materiálů,
podle nichž byla od září 2011 zahájena výuka na jednotlivých partnerských školách.
Školy zřídily odborné učebny, vytipovaly žákovské kolektivy a do projektu zapojily
další školy ze svého regionu. Projekt se nachází v důležité etapě (školní rok
2011/2012), kdy se nejen realizují aktivity, ale také analyzuje správnost nastavení
cílů, monitorovacích indikátorů a reakce mezi odbornou veřejností

K bodu 2

Plnění aktivit projektu

1 tvorba výukových materiálů:
pracovní verze dokončeny, nyní probíhá ověřování a jejich korekce, aby
před školním rokem 2012/2013 mohla vzniknout jejich oficiální podoba
2 pořádání exkurzí
první série exkurzí proběhla dle harmonogramu v září a říjnu, jen ve
výjimečných případech byla některá z exkurzí uskutečněna v listopadu
pro zprávu z exkurze obdrželi výkonní manažeři partnerských škol
elektronické formuláře, je ještě třeba dodat prezenční listiny a
fotodokumentaci
3 vybavení učeben didaktickými pomůckami
školy dodají fotodokumentaci z odborné učebny
v této aktivitě nastává skluz v pořizování modelů a nástěnných panelů
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bylo dohodnuto, že v každé z partnerských škol vznikne učebna standardně
vybavená, toto základní vybavení si pak jednotlivé školy doplní o další
pomůcky dle svého užšího zaměření a regionálních možností za
prostředky, které budou mimo tento projekt
vzhledem k problému se získáním vhodných učebních pomůcek bylo
věcnými manažery rozhodnuto, že na partnerských školách vzniknou
návrhy na vlastní konstrukční řešení pomůcek, z toho důvodu ale není
možné splnit časový harmonogram projektu v této aktivitě a bude nezbytné
prodloužit její trvání do 30. června 2012
4 celostátní konference
uskutečnila se podle plánu v září, splnila smysl (motivace před zahájením
výuky), účastníky hodnocena kladně
6 přednášky odborníků
byly součástí celostátní konference, hodnoceny pozitivně
7 workshop pro žáky (leden 2012)
budou se konat v lednu 2012, je třeba se na ně připravit, součástí každého
workshopu jsou dvě přednášky odborníků, samostatné praktické činnosti
žáků a příprava na prezentaci žákovských projektů

K bodům 3 a 4

Pravidla pro vyplňování dokumentace, příprava na MZ 3

Stále se objevují nejednotnosti při vyplňování dokladů, které se stávají podkladem
pro zpracování monitorovací zprávy. Pozor na dodržování pravidel publicity.
Podklady pro zpracování monitorovací zprávy je až na příslušné účetní doklady
nezbytné odevzdat o 22.12.2011, tj. před odchodem na vánoční prázdniny.
V Hradci Králové, dne 24. listopadu 2011

Zapsala:

Marcela Gausová

Správnost ověřil:

Ing. Marcel Gause
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