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Název projektu: ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ 
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Program kontrolního dne KD 11 
 
1. Prezence         
2. Kontrola plnění úkolů z KD 10 – Ing. Gause    
3. Stav vybavení odborných učeben – věcní manažeři  
4. Průběh počítačové přípravy pro tisk učebnic – Ing. Gause 
5. Metodika, evaluace, udržitelnost  - RNDr. Kvasničková 
 Přestávka – občerstvení       
6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 6 – Ing. Gause, Ing. Svobodná 
7. Jednání v pracovních skupinách   
8. Závěr – diskuse a shrnutí       
 
 
K bodu 3. Stav vybavení odborných učeben 
 
Na všech školách byla dokončena výstavba odborných učeben se standardizovaným 
vybavením. Učebny jsou vybaveny dohodnutou technikou, modely a nástěnnými 
panely. Za obecný nedostatek je považována kvalita modelu větrné elektrárny, zde je 
ještě třeba jednat s výrobcem o nápravě a doplnění modelu. 
 
Úkol:  zajistit úpravu modelu větrné elektrárny 
Termín: do 31. srpna 2013 
Zodpovídá: hlavní manažer projektu 
 
 
K bodu 4. Průběh počítačové přípravy pro tisk učebnic 
 
Počítačová sazba je po několikerých korekturách před dokončením. Podklady jsou 
postupně odesílány do tiskárny tak, aby v průběhu hlavních prázdnin byla dokončena 
jejich výroba a bylo je možné při následujícím kontrolním dnu distribuovat do škol. 
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K bodu 5. Metodika, evaluace, udržitelnost 
 
Metodik projektu RNDr. Kvasničková upozorňuje, že stále přetrvávají problémy 
s plněním termínu odevzdávání a kvalitou podkladů pro tvorbu metodiku, podle níž 
bude zpracována závěrečná zpráva projektu a která poslouží uživatelům produktů 
projektu v době jeho udržitelnosti. RNDr. Kvasničková osobně vyzve ty partnerské 
školy, od nichž nemá odpovídající podklady. 
 
Úkol:  dodat chybějící podklady 
Termín: do 30. června 2013 
Zodpovídá: věcní manažeři 

 
 

 
K bodu 6. Podklady pro monitorovací zprávu č. 6 
 
Monitorovací zpráva za období leden – červen 2013 bude podávána do 30. července 
2013. Protože se jedná o období prázdnin, je nezbytné mít pohromadě podklady od 
všech partnerů do 30. června 2013. Součástí MZ 6 bude opět žádost o platbu, důraz 
klást na správné podklady účetní dokumentace. 
 
Při schvalování předchozí monitorovací zprávy č. 5 se ukázalo, že nebude možné 
splnit některé z monitorovacích indikátorů, zejména co se týká počtu žáků. 
Předběžně lze konstatovat, že důvodem je zřejmě jejich odlišné nastavení vzhledem 
k současné metodice jejich vykazování a pravděpodobně i nesprávné pochopení 
postupů při jejich výpočtu. Stav je třeba důkladně zanalyzovat a podle podkladů 
k monitorovací zprávě č. 6 požádat řídící orgán o podstatnou změnu, tedy jejich 
snížení.  
 
Úkol:  zanalyzovat stav, navrhnout opatření v rámci monitorovací zprávy č. 6 
Termín: do 30. července 2013 
Zodpovídá: hlavní manažer, věcní manažeři 
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K bodu 8. Různé a diskuse 
 
Příští kontrolní den KD 12 se uskuteční na SOŠ COPT v Kroměříži dne 29. srpna 
2013 od 10.00 hodin. 
 
Závěrečnou konferenci uspořádá SPŠ Tábor ve spolupráci s VOŠ a SZeŠ Tábor 
v polovině měsíce září 2013. Místem konání konference je Tábor. 
 
 
 
 
V Hradci Králové, dne 16. května 2013 
 
 
Zapsala:   Marcela Gausová 
 
Správnost ověřil: Ing. Marcel Gause 


