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„Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie“
CZ.1.07/2.2.00/15.0247

    Univerzita Palackého
v Olomouci

Zápis ze schůzky dne 29.3.2012

Přítomni: viz prezenční listina

Program jednání:
• 1) Zahájení (L.Kvítek)
• 2) Kontrola plnění KA č. 3-6 (J. Hrbáč, R. Prucek) 
• 3)  Zápisy o práci s cílovou skup.– info  lektorů
• 4) Harmonogram přípravy podkladů pro 3. monitorovací zprávu (T.Nevěčná)
• 5) Informace o plnění publicity v období říjen 2011 – březen 2012 (L. Kvítek)
• 6) Diskuze a různé

     Ad 2) Pracovní schůzka byla věnována především kontrole plnění KA č. 3-6.
Garanti pro nové a inovované předměty (doc. Hrbáč, dr. Prucek) úvodem informovali o svých 
kontrolních schůzkách s jednotlivými členy týmu, které byly věnovány této problematice.
Ad 3) Zpracovány v definitivní podobě jsou Zápisy pro předměty: KFC/MP, 
KFC/LABT, KFC/BZP, KFC/ZCHT, KFC/IPCH, KFC/APMS, KFC/ZFF
Připravené jsou zápisy pro předměty KFC/MSJ, KFC/ZE, KFC/ZU, KFC/MARK, 
KFC/INTZ – vyučující čekají , zda do 31.3. ještě někdo nepřijde uzavřít předmět.
K tomuto bodu se vyjádřil doc. Šimek – lektor KFC/MSJ , že dodá zpracovaný kompletní 
Zápis, protože už se nikdo další v březnu nepřihlásil na termín.
Ing. Musilová – ještě nemá splněno více studentů, tak vyčká se zápisem.

Ad4) Na schůzce 19.3. byl zpracován harmonogram přípravy podkladů, který byl následující: 
      1. rozeslat členům řešitelského týmu – externistům podklad pro Čestná prohlášení o 
obdržení vyplacené mzdy
termín: 15.3.2012                                                  odpovídá. Nevěčná - SPLNĚNO

2. provést kontrolu zápisů z jednání
Termín: 31.3.2012                                                 odpovídá: Slavíčková

3. Připravit kopie výkazů práce a překontrolovat, zda lektoři uvádí přiřazení KA
Termín: 31.3.2012                                                 odpovídá: Mayerová, Kopecká SPLNĚNO
(vyjma březnových výkazů)

4. Připravit Zápisy o práci s cílovou skupinou (ukončené předměty)
Termín: 31.3.2012                                       odpovídají: Prucek, Hrbáč – Částečně SPLNĚNO

5. Kontrola stavu www stránek projektu
Termín: 31.3.2012                                                  odpovídají: Zelený, Nevěčná
Kontrola byla realizovaná 26.3.2012 - SPLNĚNO
      6. Kontrole hospodaření - inventury ve vztahu k majetku pořízeném z projektových 
financí.
Termín: 31.3.2012                                            zodpovídá: Kopecká, Slavíčková
Kontrola byla realizována. Veškeré prostředky pořízené z datačních financí jsou v pořádku 
a jsou studenty a členy realizačního týmu využívány k plnění KA.

http://aplchem.upol.cz
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      7. Kontrola zprovoznění e-learningových modulů ( ve vztahu k připomínkách k 2. MZ).
Termín: 31.3.2012                                      zodpovídají: Nevěčná, Jakubec, Zelený   
Dílčí kontrola byla provedena 23.3. další kontrola je naplánována na 2.4.2012.

Ad 5) viz prezentace
Ad 6) Diskuze a různé – diskuze se vedla k probíhající výuce a práci na učebních textech po 
evaluacích.

Dne 29.3. 2012 zapsala K. Slavíčková

Příloha: Prezenční listina
              PP prezentace  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky

http://aplchem.upol.cz
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