Zpráva o udržitelnosti . 1
za období od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015
1. Aktivity projektu
Sedmá, záv re ná
29. kv tna 2015.

monitorovací

zpráva

projektu

byla

schválena

dne

V prvním roce udržitelnosti projektu:
sw pro podporu výuky EduBase pln funguje a je využíván, licen ní poplatky
jsou uhrazeny z prost edk p íjemce dotace
všechny moduly vytvo ené v rámci projektu jsou zcela funk ní a jsou využívány
pro výuky na r zných školách, o projekt projevila zájem i RNDr. Zelendová,
garant vzd lávací oblasti Matematika a její aplikace NUV
ob metodiky vytvo ené v rámci projektu (v etn neuznané) jsou stále
využívány a nebyly k nim dosud žádné p ipomínky ani požadavky na dopln ní
na základ zkušeností z provozu byly rozší eny n které moduly, n kte í
vyu ující si p ipravili specifické materiály podle pot eby jejich školy nebo
s ohledem na pot eby žák
sw pro podporu výuky se na naší škole p ipravuje pro využití v dalších
edm tech – bylo realizováno školení pedagog
naší školy formou
samostudia ve školících dnech, jsou zpracovány t i moduly deskriptivní
geometrie, p ipraveny základní prezentace z p edm tu Ekonomie a stavební
provoz a u itelé dalších p edm
p ipravují svoje studijní materiály
vybavení zakoupené z prost edk projektu je stále v provozu, na serveru je bez
problém provozován sw EduBase, notebooky jsou však na konci své
životnosti a n které již vykazují zna né opot ebení
projekt byl prezentován na seminá i MŠMT „Vým na zkušeností s realizací
projekt OP VK“
2. 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 poskytnuta tisková zpráva – tiskové zprávy . 13.
Ke Dni Evropy nemohla být vyv šena Evropská vlajka, nebo v té dob
zateplování školy a vým na oken a kolem celé školy bylo lešení.
V

probíhalo

eských Bud jovicích 11. ledna 2016

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu
Výuka matematiky v 21. století na st edních školách technického sm ru
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