
 

 

 

 
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 

Zápis ze schůzky ze dne 10. 10. 2014 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 

Název projektu: 
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč 
Středočeským krajem 

Příjemce dotace: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 

Účastníci schůzky:  

Za finančního partnera P19: 
Marcela Hrejsová – manažer projektu 
Jiří Šimek – věcný manažer  
Dagmar Línková – věcný manažer  
Vlasta Lebedová – finanční manažer 

Čas konání schůzky: Od 8.00 hod. do 10.00 hod. (celkem 2 hod.)  
Body jednání: 

- stav  realizace KA ve školním roce 2014/2015: 

o kontrola KA podle PZ partnera – A2e – KA 5 – 5 nových škol – připravuje se,  
A2g – KA 6 – dodat předávací protokol na zbytkový materiál – splněno, B1c – 
KA 9 - změna na vysvětlení počtu účastí u jednotlivých ZŠ, zajistí VM 
(Línková) – plní se, 

o finanční prostředky půjčené do projektu vrátit na rezervní fond školy – na 
investicích – 310 350,-- Kč, provoz – 19 650,-- Kč – bude vráceno se 3. MZ,  

- KA č. 1  a KA č. 2 – připravit PL a dopsat všechny žáky, 

- dotazníky při zahájení KA,  

- EL dodat za všechny žáky, 

- změna termínu kontroly - 24. 10. – kontrola všech podkladů určených ke kontrole 
příjemce, 

- p. Janošová – informace o zaslání finančních prostředků z 3. MZ, 

- doplnění a vysvětlení k připomínkám poskytovatele dotace ke 3. MZ– p. D. Línková, 
KA B2, KA1 – vzhledem k tomu, že jsou na tuto aktivitu vyhrazeny prostředky 
v rozpočtu, aktivitu bude nutné zrealizovat, 

- návrh podstatné změny: v PZ bylo omylem započítáno a schváleno v MI 07.41.20  40 
žáků SŠ, kteří se budou věnovat žákům ze ZŠ v rámci vzájemného učení (B1c). Tito žáci 
zůstanou v aktivitě beze změny a aktivita bude realizována tak, jak byla plánována. 
Jedinou změnou bude započítání těchto žáků pod MI 07.41.14, kam dle metodiky MI k 
výzvě 44 patří – souhlasíme s doporučením, 

- vernisáž na půdě školy – Karosářská dílna – 1. 11. 2014 – změna termínu dle náměstka 
SK – bude sdělen, 

- řízená diskuze.  

V Neratovicích dne 10. 10. 2014   



 

 

 

 
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 

Zápis zpracoval/a: Marcela Hrejsová  Podpis:  

 

 


