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Zpráva o pokroku . 1 

za období od 1. 12. 2011 do 29. 2. 2012 

 

1. Aktivity projektu 
Projekt  byl  zahájen  dne  1.  prosince  2011  podpisem  „Prohlášení  p íjemce  dotace“  
(akcepta ního protokolu) k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nep ímými náklady 

. 01/26/1.1/2011“. 

V první monitorovacím období  

 byly provedeny nezbytné administrativní kroky související se zahájením 
projektu – p íprava dohod o pracovní innosti, formulá  projektu, 
pracovních výkaz , informace spolupracovník  o pravidlech 
a p edpisech závazných pro projekt; 

 prob hla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu, se 
zástupci poskytovatele dotace (zejména urgování zálohy), s v cným 
manažer projektu pro vytvá ení metodik, s metodikem pro e-learning 
a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodiky pro tvorbu modul ; 

 bylo uspo ádáno školení pro projektový tým v používání programu 
EduBase 2 dne 6. 12. 2011 – podrobn jší informace jsou uvedeny 
v kapitole 2; 

 byla  uspo ádána  pracovní  sch zka  vedení  projektu  –  prob hla  dne  
22.  února  2012.  Na  sch zce  byl  projednán  další  postup  v  projektu,  
situace pokra ování projektu bez finan ní zálohové platby a p íprava 
první monitorovací zprávy; 

 byly zahájeny práce na popisu postup  pro vytvá ení metodik a na 
metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve 
výuce; 

 byly zahájeny práce na modulech analytická geometrie v prostoru, 
algebraické rovnice, trigonometrie, funkce, množiny a výroky, 
planimetrie a výrazy, mocniny, odmocniny. 

 

2. Podpo ené osoby 
Dne  6.  prosince  2012  prob hlo  školení  týmu  projektu  v  používání  programu  
EduBase 2, který bude využit pro podporu výuky a publikování modul  vytvo ených 
v rámci tohoto projektu. 

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 . 

Z  d vodu,  že  dosud  nebyla  poskytnuta  zálohová  platba,  se  školení  nezú astnili  
metodici pro tvorbu modul  od partner  projektu, protože ú astníci projektu nemají 



 
 

 
 

volné finan ní prost edky pro úhradu cestovních náklad . Školení pro tyto metodiky 
bude realizováno po poskytnutí financí projektu. 

3. Finance 
Do dne vypracování zprávy o pokroku nebyla poskytnuta zálohová platba. 
Z projektu nebyly dosud proplaceny žádné finan ní prost edky. 

 

V eských Bud jovicích 23. b ezna 2012 

 

RNDr. Vladimír Kostka 
hlavní manažer projektu 


