Zpráva o pokroku . 2
za období od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2012
1. Aktivity projektu
První monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 6. zá í 2012 bez výhrad.
V druhém monitorovacím období
Bylo dvakrát p ipraveno výb rové ízení na dodávku výpo etní
techniky a dataprojektoru s plátnem – p vodn bylo p ipravováno
výb rové ízení v režimu p vodního zn ní zákona
o ve ejných
zakázkách jako zakázka malého rozsahu (do 1 mil. K ). Z d vodu
zm ny zákona k 1. dubnu 2012 a z d vodu spojení s obdobnou
dodávkou ze „šablon pro st ední školy“ bylo první výb rové ízení
zrušeno p ed otev ením obálek a p ipraveno druhé výb rové ízení jako
zjednodušené podlimitní ízení na dodávku (nad 1 mil. K do 2 mil. K ).
Tato ve ejná zakázka byla vyhlášena 21. srpna 2012 s termínem podání
nabídek do 12. zá í 2012. K dnešnímu dni nebylo rozhodnuto o vít zi.
prob hla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu,
s v cným manažer projektu pro vytvá ení metodik, s metodikem pro elearning a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodiky pro tvorbu
modul ;
naplno se rozb hly práce všech metodik , i když v horších technických
podmínkách z d vod dosud nedokon eného výb rového ízení na
dodávku hw a sw (viz výše) z d vodu opožd
zaslané zálohy a dvojí
ípravy výb rového ízení;
pravideln
probíhají konzultace v cných manažer projektu pro
vytvá ení metodik a metodika pro e-learning a užití interaktivních tabulí
ve výuce s metodiky pro tvorbu modul ;
sch zky vedení projektu probíhají pravideln
každý m síc. Na
sch zkách je projednáván postup realizace projektu a koordinace
inností;
probíhají zahájeny práce na popisu postup pro vytvá ení metodik
a na metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí
ve výuce;
naplno b ží práce na modulech analytická geometrie v prostoru,
diferenciální a integrální po et, algebraické rovnice, analytická
geometrie lineárních útvar , analytická geometrie kuželose ek,
funkce, goniometrie, množiny a výroky, planimetrie, komplexní ísla,
slovní úlohy, výrazy, mocniny, odmocniny;
ipravujeme podmínky na p echod na novou verzi sw pro podporu
výuky EduBase.
Práce na projektu b ží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné
úpravy, p es komplikace s hw a sw vybavením, není pot ebné navrhovat.
Výuka matematiky v 21. století na st edních školách technického sm ru
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2. Podpo ené osoby
Dne 18. ervna 2012 prob hlo pracovní setkání všech metodik koordinace inností
a dohody o zajišt ní konzultací v pr
hu hlavních prázdnin.
Školení se zú astnilo 9 osob – hlavní manažer projektu, v cný manažer projektu pro
vytvá ení metodik, metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce
a 7 metodik pro tvorbu modul (pozn. metodik pro e-learning a užití interaktivních
tabulí a jeden z metodik pro tvorbu modul je jedna osoba). Prezen ní listina je
iložena ke zpráv .
3. Finance
Do dne vypracování zprávy o pokroku byla poskytnuta první zálohová platba. Z této
zálohové platby jsou hrazeny výdaje v souladu se schváleným rozpo tem projektu.
Žádné zm ny v rozpo tu není t eba navrhovat.
4. Publicita projektu
Hlavní informace o projektu jsou uvád ny na webových stránkách p íjemce,
konkrétn
na adrese http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html.
Noviná m byly nabídnuty informace o pr
hu projektu. P i osobním jednání
s noviná i však tito požadují spíše informace o výstupech, než pouhé informace
o probíhajících pracích. Hlavní manažer projektu se s noviná i dohodl, že jim bude
poskytovat pr
žné informace pro další využití.
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