Zpráva o pokroku . 3
za období od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013
1. Aktivity projektu
Druhá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 22. ledna 2013. P ipomínky
byly vypo ádány a byla p ijata opat ení, aby se vytýkané nedostatky v dalším
období neopakovaly.
Ve t etím monitorovacím období:
Prob hlo výb rové
ízení na dodávku notebook , serveru
a dataprojektoru s plátnem. Ve ejná zakázka byla spojena s obdobnou
zakázkou financovanou ze „šablon pro st ední školy“, a proto probíhala
v režimu zákona o zadávání ve ejných zakázek jako podlimitní ve ejná
zakázka. Tato ve ejná zakázka byla vyhlášena 21. srpna 2012
s termínem podání nabídek do 12. zá í 2012. Zakázka byla zve ejn na
na profilu zadavatele v systému Gordion.
Hodnotící komise se sešla dne 13. zá í 2012 a otev ela obálky se sedmi
nabídkami. Komise nevy adila žádnou z nabídek a zve ejnila nabídkové
ceny všech sedmi uchaze . Jediným kritériem byla nabídkové cena
i stanovení minimálních požadavk na dodávanou techniku, takže
komise doporu ila zadavateli vít ze výb rového ízení. Po projednání
návrhu komise v rad Jiho eského kraje vyhlásil zadavatel vít ze VZ –
VDI Meta, v. d. i., Ostrava – Vítkovice.
Žádný z ú astník ízení se neodvolal, rozhodnutí zadavatele nabylo
právní moci a s vít zným ú astníkem byla dne 22. íjna 2012 podepsána
kupní smlouva v souladu s podmínkami výb rového ízení. Dodávka se
uskute nila v pr
hu listopadu, p edávací protokol byl podepsán po
dokon ení všech dodávek a prací dne 23. listopadu 2012.
Jednotlivé doklady z pr
hu výb rového
u zadavatele, kopie jsou sou ástí této MZ.

ízení

jsou

uloženy

prob hla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu,
s v cným manažerem projektu pro vytvá ení metodik, s metodikem pro
e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodiky pro tvorbu
modul . Jednání probíhala využitím elektronických komunika ních
prost edk v pravidelných termínech a pak podle pot eby.
práce všech metodik
pro tvorbu modul
pokra ují podle
harmonogramu, stav rozpracovanosti jednotlivých modul je uveden
v p íloze;
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
Výuka matematiky v 21. století na st edních školách technického sm ru
Registra ní íslo projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0026
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpo tu

eské republiky

inností. Jednání vedení projektu probíhala využitím elektronických
komunika ních prost edk v pravidelných termínech a pak podle
pot eby.
dále pokra ují práce na popisu postup pro vytvá ení metodik a na
metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve
výuce;
byl realizován p echod na novou verzi sw pro podporu výuky EduBase,
etn aktualizací rozhraní.
Práce na projektu b ží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné
úpravy, p es zpožd ní dodávky hw a sw, není pot ebné navrhovat.
2. Podpo ené osoby
Dne 27. února 2013 prob hlo pracovní setkání všech metodik s cílem koordinace
inností, projednání postupu prací a p ípravou ov ování modul .
Setkání 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 ze
setkání metodik je p 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.
Žádost o platbu, která byla sou ástí druhé monitorovací zprávy, dosud nebyla
vy ízena a finan ní prost edky na náš ú et dosud nedorazily.
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 dv tiskové zprávy o pr
hu projektu – tisková zprávy
. 3 a . 4. P i osobním jednání s noviná i hlavní manažer projektu informoval
noviná e o dosavadním pr
hu projektu a p islíbil další pr
žné informování
o projektu.
V

eských Bud jovicích 14. b ezna 2013

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu
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