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Program kontrolního dne KD 10 
 

1. Prezence         
2. Podrobný rozbor rozpočtu a jeho čerpání – Ing. Gause    
3. Vyhodnocení aktivit z monitorovacího období č. 5 – věcní manažeři  
4. Zajištění aktivit v následujícím období – věcní manažeři 
5. Metodika, udržitelnost  
6. Publicita 
 Přestávka – občerstvení       
7. Jednání v pracovních skupinách   
8. Závěr – diskuse a shrnutí       
 
 
 
K bodu 2. Podrobný rozbor rozpočtu a jeho čerpání  
 

Aby bylo možné optimálně využít plánovaný rozpočet projektu včetně nepřímých 
nákladů, bude provedena inventura čerpání zejména v kapitolách 3 (zařízení) a 4 
(služby). Finanční manažeři partnerských škol zpracují do předem připravené tabulky 
přehled čerpání od zahájení realizace projektu do ledna 2013, předají jej finančnímu 
manažerovi projektu a ten po sumarizaci společně s hlavním manažerem projektu 
rozhodne o opatřeních pro závěrečné období březen – září 2013. 
 
Úkol:  připravit tabulku pro zpracování přehledu čerpání po školách 
Termín: do 18. února 2013 
Zodpovídá: hlavní manažer projektu 
 
Úkol:  vyplnit a odeslat tabulku finančnímu manažerovi projektu 
Termín: do 28. února 2013 
Zodpovídá: finanční manažeři partnerských škol 
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K bodu 3. Vyhodnocení aktivit z monitorovacího období č. 5 
 

Zářijová konference KNF 02 (aktivita číslo 4) v Letovicích byla zhodnocena jako 
úspěšná včetně všech pěti odborných přednášek (aktivita číslo 6) a prezentovaných 
studentských prací. 
V období září až listopad 2012 zajistily partnerské školy celkem 16 exkurzí (aktivita 
číslo 2). Současně pokračovalo vybavování odborných učeben didaktickými 
pomůckami (aktivita číslo 3) a ověřování výukových textů (aktivita číslo 1). 
 
 
K bodu 4. Zajištění aktivit v následujícím období 
 

V období od 1. ledna 2013 se konaly workshopy žáků již v pěti školách, zbývá ještě 
uspořádat workshopy v ISŠT Benešov a v SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové. Na 
duben 2013 jsou plánovány dle časového harmonogramu přehlídky žákovských 
projektů a na květen až červen 2013 připadají exkurze (vše v režii partnerských škol). 
Společnou aktivitou pak bude červnový workshop pro učitele v Chomutově. 
Dokončeno bude vybavování odborných učeben a tisk učebnic. 
 
 
K bodu 5. Metodika, udržitelnost 
 

Metodik projektu RNDr. Kvasničková připravuje metodiku, podle níž bude 
zpracována závěrečná zpráva projektu a která poslouží uživatelům produktů projektu 
v době jeho udržitelnosti. K tomu účelu obdržely partnerské školy dotazník a poté 
elektronickou pracovní verzi metodiky, na níž ovšem zatím nikdo nereagoval. RNDr. 
Kvasničková proto znovu zašle aktualizovanou verzi metodiky partnerským školám, 
které se k ní v dohodnutém termínu vyjádří. 
 
Úkol:  připomínkovat metodiku 
Termín: do 31. března 2013 
Zodpovídá: věcní manažeři 
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K bodu 6. Publicita 
 

V závěrečné etapě realizace projektu je zapotřebí využít všech dostupných způsobů 
prezentace na veřejnosti: 

 pravidelná aktualizace již plně funkčních webových stránek 
www.zelenymost.cz 

 publikování výsledků projektu v celostátním tisku a odborných časopisech 

 publikování aktivit v místních médiích 

 zajištění propagačních předmětů 
 
Úkol:  zajistit publicitu 
Termín: do 30. června 2013 
Zodpovídá: 1., 2. a 4. bod – hlavní manažer,  

3. bod – věcní manažeři 
 
 
K bodu 8. Různé a diskuse 
 
Příští kontrolní den KD 11 se uskuteční na SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové 
dne 16. května 2013 od 10.00 hodin. 
 
Workshop učitelů uspořádá SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a 
Střední zdravotnická škola Chomutov 6. června 2013. 
 
 
 
 
V Chomutově, dne 14. února 2013 
 
 
Zapsala:   Marcela Gausová 
 
Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause 

http://www.zelenymost.cz/

