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Zápis z porady týmu projektu  
(manažerský & realizační) 

 

Číslo kola výzvy: 02 

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji 

Vyhlašovatel (ZS): Plzeňský kraj 

Žadatel: Střední škola Oselce 1 

Název projektu: Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT 

Registra ční číslo: CZ.1.07/1.1.12/02.0056 

 
Týmy pracující na vedení a realizaci projektu se budou scházet dle potřeby, ale 
nejméně každé dva měsíce (pro malý rozsah projektu vždy oba týmy společně). 
 
Přítomni:  
Manažer projektu           Ing. Václav Bumbička 
Finanční manažer                  Hana Panušková 
Asistent projektu                    Anna Chlandová 
Metodik – koordinátor            Milan Sluka 
Experti                                    Bc. Václav Jakubčík, Bc. Václav Pihera, Luboš Makrlík 
 

1. Projektová žádost (připomenutí) a druhá monitorovací zpráva 
- klíčové aktivity + výdaje na aktivitu 
- organizační struktura projektu 
- harmonogram projektu 
- seznámení s proplacením první žádosti o platbu - koordinace 
- seznámení s opravami druhé monitorovací zprávy a žádosti o další 

platbu 
- příprava podkladů pro třetí monitorovací zprávu 

2. Školení pedagog ů na ICT, literatura, konzultace a místní kancelá ř 
- návrhy na náplň školení – doplnění (z finančních důvodů odloženo) 
- návrhy na realizaci školení – doplnění (z finančních důvodů odloženo) 
- vytvoření seznamu školených pedagogů – doplnění (z finančních 

důvodů odloženo) 
- návrhy na potřebnou literaturu (odbornou a multimediální tématikou) - 

doplnění 
- návrhy pro možné konzultace – zapojení ICT do výuky 
- potřeby místní kanceláře – doplnění (plán nákupu) 
- příprava a návrhy možných termínů  školení a konzultací – 

přepracování z důvodu neuskutečnění předchozích termínů – 
nedostatek finančních prostředků na účtu 

3. Propagace projektu 
- informace o propagaci projektu na webových stránkách 
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- informace o propagaci projektu ve škole a na školních akcí (kovářský 
den) 

- doplňující informace o využívání webových stránek pro tým 
- distribuce propagačních předmětů - pravidla a způsob 
- informace o využívání drobných propagačních předmětů 
- Úkol:   příprava návrhů dalších možností propagace projektu 

(propagační tiskoviny), dodržování vizuální identifikace při tvorbě 
jakýchkoli materiálů týkajících se projektu (logolink apod.) 

4. Tématické plány a u čební pom ůcky 
- doplnění tématických plánů na školní rok 2010/2011 (Technologie , 

Materiály) 
- hodnocení výuky s využitím ICT 
- kontrola vytvořených učebních pomůcek (prezentace) 
- koordinace ukládání výukových materiálů na externí disk v odborné 

učebně 
- kontrola vypracováných tématických plánů na další odborný předmět – 

Výrobní zařízení pro obory vzdělávání Truhlář a uměleckořemeslné 
zpracování dřeva. 

5. Komunikace v rámci projektu 
- schůzky každé dva měsíce, v případě potřeby 1x za měsíc 
- asistent projektu – pracovní výkazy, podklady pro monitorovací zprávy 

apod. 
- webové stránky projektu www.stskolaoselce-

projekt.estranky.cz/clanky/informace-pro-tym  - Pozor heslo! 
- ostatní komunikace elektronicky 

6. Další sch ůzka 
- kontrola dalších učebních pomůcek (materiálů) 
- hodnocení výuky s využitím ICT 
- informace druhé a třetí monitorovací zprávě a finanční podpoře  
- schválení návrhů na náplň a realizaci školení pedagogů na ICT 

(možnost doplnění) 
 
Podpis:  
Manažer projektu           Ing. Václav Bumbička …………………………….. 

Finanční manažer                  Hana Panušková………………………………… 

Asistent projektu                    Anna Chlandová……………………………….. 

Metodik – koordinátor            Milan Sluka………………………………………… 

Experti                              Bc. Václav Jakubčík…………………………………. 

                                         Bc. Václav Pihera……………………………………… 

                                                Luboš Makrlík…………………………………….. 

 
V Oselcích 23. 12. 2010 
 
Zapsala : Chlandová Anna 


