
 

 

 

 
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem 

registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 

Zápis ze schůzky ze dne 25. 5. 2015  

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  

Barbora Šoulová – finanční manažer 

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

Body jednání: 

 do 30. 6. budou probíhat dle harmonogramu -  KA 1 (A2a), KA 2 (A2b) – povinná výuka 

probíhá, KA 4 (A2d), KA 8 (B1b), 

 PRODLOUŽENÍ 

o požadavek na dodatečné pořízení svářečky a realizaci dalších KA v prodloužení – 

konzultováno s příjemcem dne 18.3.2015 

o KA8 (B1b) v rámci prodloužení projektu – návrh termínu 1. 7. 2015 – Projektový 

den pro ZŠ–pozvánka připravena, plánovaný nábor žáků, zpracování programu 

projektového dne (organizačně zajistí Hrejsová, Šimek) 

o KA7 (A2i) v rámci prodloužení projektu  

 exkurze do TPCA Kolín – termín konzultován s TPCA – termín potvrdí ve 

čtvrtek 28.5., následné zajištění dopravy, organizační pokyny pro žáky (zajistí 

D. Línková) 

 pro případ záporného odpovědi TPCA vyhledány další možné firmy 

k návštěvě (D. Línková) – osloven zatím pouze Continental v Brand.n.L.  

 plán náboru žáků – zajistí Šimek, Hrejsová 

 KA7 (A2i) – ukončena  

 KA 11 (B2) – ukončena  

 výběrové řízení na nákup vybavení pro karosářskou dílnu – ukončené, připravit dokladování 

do měsíčního monitoringu za Květen – doložit požadavky na dokladování č. 7 – 10 

 měsíční monitoring za duben – zapracování připomínek příjemce - hotové 

 měsíční monitoring za květen – zajištění podkladů, zpracování, kontrola = věcná stránka 

(Línková, Šimek), finanční stránka (Šoulová)  zaslat k finální kontrole PM Hrejsové 

 řízená diskuze.  

V Neratovicích dne 25. 5. 2015  Zápis zpracoval/a: Marcela Hrejsová  Podpis:  
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