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Zpráva o pokroku . 7 

za období od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 

 

1. Aktivity projektu 
Šestá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 10. listopadu 2014. 

ipomínky byly vypo ádány a byla p ijata opat ení, aby se vytýkané nedostatky 
v dalším období neopakovaly. 

V sedmém monitorovacím období: 

 byly hlavní práce soust ed ny na ov ování modul , metodickou 
pomoc  u itel m,  kte í  moduly  ov ovali  ve  výuce  a  kone nému  
zapracovávání nám  a p ipomínek z pr hu ov ování 
a oponentního ízení; z d vodu zapracování p ipomínek 
z oponentského ízení a zkušeností z ov ování modul  byla všem 
metodik m pro tvorbu modul  prodloužena dohoda o pracovní 

innosti  o  jeden  m síc,  tj.  do  30.  11.  2014  (dodatky  jsou  v  p íloze  
zprávy); 

 i  nadále  byly  pot ebné  konzultace  s  tv rci  sw  EduBase,  promítání  
zkušeností s vyšší zát že systému v pr hu ov ování; 

 byly dokon eny oponentské posudky jednotlivých modul , všechny 
posudky  mají  doporu ující  doložku  k  využití  modul  ve  výuce,  drobné  

ipomínky byly tv rci modul  pr žn  zapracovávány; 

 probíhaly  pr žné  konzultace  len  týmu  pro  zajišt ní  pr hu  
ov ování vytvo ených modul  s využitím elektronických 
komunika ních prost edk  podle aktuální pot eby; 

 konzultace vedení projektu probíhaly každý m síc; výhradn  pomocí 
prost edk  elektronické komunikace; byl projednáván postup realizace 
projektu a koordinace inností. 

Práce  na  projektu  b ží  v  souladu  se  schváleným harmonogramem projektu,  žádné  
úpravy není pot ebné navrhovat. 

Podpo ené osoby 
Rozpis podpo ených osob podle jednotlivých monitorovacích indikátor  je sou ástí 
„P ehledu pln ní monitorovacích indikátor “. Všechny monitorovací indikátory byly 
spln ny, byly p ekro eny. 

Finance 
Žádost o platbu, která byla sou ástí šesté monitorovací zprávy, byla vy ízena. 

Poslední výb rové ízení na interaktivní tabule nebude realizováno, protože nelze 
zajistit jednotný výklad použití prost edk  projektu v posledních t ech m sících trvání 
projektu. Finan ní prost edky byly vráceny na ú et poskytovatele. 
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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-21-
stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html. 

Noviná m byly poskytnuty dv  tiskové zprávy o pr hu projektu – tiskové zprávy 
. 11 a 12. 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 1. prosince 2014 

 

 

RNDr. Vladimír Kostka 
hlavní manažer projektu 


