ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE (KD 07)
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
kontrolní den KD 07
úterý 10. 05. 2012
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Masarykova škola práce,
Tyršova 500, Letovice

Akce (aktivita):
Termín konání:
Místo konání:

Program kontrolního dne KD 07
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prezence
Kontrola plnění úkolů z KD 06 – Ing. Gause
Vybavení odborných učeben – Ing. Gause
Zahájení přípravy textů pro tisk učebnic – Ing. Gause
Vyhodnocení aktivit z období leden až červen 2012 – Ing Gause
Přestávka – občerstvení
Podklady pro monitorovací zprávu č. 4 – Ing. Gause, Ing Svobodná
Jednání v pracovních skupinách
Závěr – diskuse a shrnutí

K bodu 3.

Vybavení odborných učeben

Jedná se o aktivitu, v níž se projekt dostává do časového skluzu. V časovém
harmonogramu bylo její plnění prodlouženo do 31. 12. 2012. Důvodem vzniku skluzu
je obtížné hledání vhodných dodavatelů odpovídajících modelů jednotlivých
technologií OZE a pokud se takový výrobce našel, nastal problém s cenou, která
přesahovala možnosti rozpočtu projektu. V současnosti probíhající jednání dávají
naději na konečné řešení: výrobce kotlů na spalování dřeva Želetava, výrobce kotlů
Embra Brno, výrobce solárních fotovoltaických panelů Rožnov pod Radhoštěm, dvě
modelářské firmy v Brně a v Průhonicích u Prahy.
Termín splnění:
Zodpovídá:

K bodu 4.

30.8.2012
hlavní manažer projektu

Zahájení přípravy textů pro tisk učenic

Partnerské školy dokončují výukové texty, které v průběhu roku ověřovaly ve výuce.
Každá z partnerských škol zpracovala jeden ze sedmi modulů. Nyní je třeba
zpracovat jejich finální podobu pro tisk.
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K bodu 5.

30.8.2012
věcní manažeři projektu

Vyhodnocení aktivit z období leden až červen 2012

Ze zpráv věcných manažerů vyplývá, že všechny aktivity projektu s výjimkou
dovybavení odborných učeben (viz bod 3 tohoto zápisu) jsou plněny v souladu
časovým harmonogramem.
K bodu 6.

Podklady pro monitorovací zprávu č. 4

Monitorovací zpráva z období leden – červen 2012 bude podávána do 30. července
2012. Protože se jedná o období prázdnin, je nezbytné mít pohromadě podklady od
všech partnerů do 30. června 2012. Součástí MZ 4 bude opět žádost o platbu, důraz
klást na správné podklady účetních dokumentace.
Úkol:
připravit podklady pro MZ 4
Termín:
do 30. června 2012
Zodpovídá: věcní a finanční manažeři partnerských škol

V Letovicích, dne 10. května 2012

Zapsala:

Marcela Gausová

Správnost ověřil:

Ing. Marcel Gause
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