Zpráva o pokroku . 4
za období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013
1. Aktivity projektu
Druhá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 17. ervence 2013.
ipomínky byly vypo ádány a byla p ijata opat ení, aby se vytýkané nedostatky
v dalším období neopakovaly.
Byla schválena též žádost o podstatnou zm nu – nové íslo ú tu z izovatele u

NB.

Ve tvrtém monitorovacím období:
hlavní práce byly soust ed ny na dokon ení jednotlivých modul ;
tv rci modul v tšinu prací dokon ili, nedokon ené moduly budou
dokon eny nejpozd ji do dvou m síc ; práce všech metodik pro
tvorbu modul pokra ují podle harmonogramu, stav rozpracovanosti
jednotlivých modul je uveden v p íloze;
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.
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. 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;
probíhaly asté konzultace s tv rci sw EduBase, po p echodu na novou
verzi sw se vyskytovaly problémy, které bylo nutné okamžit ešit. Podle
íslibu tv rc sw by tyto problémy nem ly ohrozit realizaci projektu a
provoz vytvo ených modul ;
byly zahájeny konzultace
ov ovacího provozu;

k ov ování

modul

a

rozplánování

byl zahájen výb r oponent pro jednotlivé moduly.
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.

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

Podpo ené osoby
Prob hla dv jednání na pracovištích spolupracujících škol – ve st edu 19.
2013 ve Vysokém Mýt a ve st edu 10. ervence 2013 v Plzni.

ervna

Se spolupracujícími školami byl projednán postup prací, koordinace inností na
úrovni editel škol. Zárove prob hla konzultace k využívání programu pro podporu
výuky EduBase.
2. Finance
Žádost o platbu, která byla sou ástí t etí monitorovací zprávy, byla vy ízena po
schválení žádosti o podstatnou zm nu (zm na ísla ú tu z izovatele) a finan ní
prost edky na náš ú et už dorazily.
3. 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 byla nabídnuta tisková zprávy o pr
hu projektu – tisková zprávy . 5. 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 20. zá í 2013

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu
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