Finální verze (VK-IP)

Mimořádná monitorovací zpráva
PROJEKTU Z OP VK
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1. Identifikační údaje
Název projektu:

Další vzdělávání včetně Autorizace v logistické škole

Číslo projektu:
Název příjemce:

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

IČ příjemce:
Plátce DPH vůči aktivitám
projektu:
Číslo smlouvy:
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:
Celková výše finanční podpory:
Číslo monitorovací zprávy:
Pořadové číslo zprávy:
Datum finalizace zprávy:
Sledované období od:
Sledované období do:
Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:
K této MZ bude zpracována
Žádost o platbu:

Přepracovaný harmonogram aktivit:
Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:
Příjmení:

Jméno:

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

Telefon II:

Email:

Fax:

Funkce:
Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Jméno:

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

Telefon II:

Email:

Fax:

Funkce:

ředitel školy

Statutární zástupce:
Příjmení:

Jméno:

Titul před:

Titul za:

Telefon I:

Telefon II:

Email:

Fax:

Funkce:

ředitel školy
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2. Monitorovací indikátory
Kód indikátoru:
Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Hodnota dosažená z poslední MZ:
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka:
Popis:
Kód indikátoru:
Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT

Cílová hodnota:
Datum cílové hodnoty:
Hodnota dosažená z poslední MZ:
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka:
Popis:
Kód indikátoru:

07.41.01

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - muži

Cílová hodnota:

25,00

Datum cílové hodnoty:

30.11.2013

Hodnota dosažená z poslední MZ:

10,00

Dosažená hodnota:

10,00

Datum dosažené hodnoty:

31.05.2012

Měrná jednotka:

muži

Popis:
Kód indikátoru:

07.41.02

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - ženy

Cílová hodnota:

20,00

Datum cílové hodnoty:

30.11.2013

Hodnota dosažená z poslední MZ:

10,00

Dosažená hodnota:

10,00

Datum dosažené hodnoty:

31.05.2012

Měrná jednotka:

ženy

Popis:
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Kód indikátoru:

07.46.01

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - muži

Cílová hodnota:

22,00

Datum cílové hodnoty:

30.06.2013

Hodnota dosažená z poslední MZ:

10,00

Dosažená hodnota:

10,00

Datum dosažené hodnoty:

31.05.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Popis:
Kód indikátoru:

07.46.02

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - ženy

Cílová hodnota:

17,00

Datum cílové hodnoty:

30.06.2013

Hodnota dosažená z poslední MZ:

10,00

Dosažená hodnota:

10,00

Datum dosažené hodnoty:

31.05.2012

Měrná jednotka:

Počet osob

Popis:

3. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:
Je VŘ evidováno v ISVZ:
Název VŘ:

Nákup výpočetní techniky a příslušenství

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště
Dalovice

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:
Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Výzva k nabídce - byla zaslána 6 dodavatelům.
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách školy, webu kraje a ISVZ.
Výběrové řízení s více dodavateli:
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Dodavatel(é) výběrového řízení:
Název dodavatele

IČ nebo RČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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4. Publicita
Název publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Publicita splněna:
Popis:
Název publicity:

Internetové stránky projektu

Publicita splněna:

Ano

Popis:

Průběžné přihlašování do kurzů na webu v novém redakčním systému Další
vzdělávání - aktuality na webu školy

Název publicity:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)

Publicita splněna:

Ano

Popis:

25.5. se konala schůzka zájemců o kurzy APROLOG - dílčí kvalifikace 1, 2 a 3.
Konference 8.3. v Krajské knihovně- účast firem a středních škol, RHK- prezentace
projektu a nábor do kurzu

Název publicity:

Uvědomění příjemců pomoci

Publicita splněna:
Popis:
Název publicity:

Propagační předměty

Publicita splněna:

Ano

Popis:

Byla vybrána firma na nákup a tvorbu propagačních flashdisků. Plánovaná dodávka
bude v červnu 2012.

Název publicity:

Viditelné umístění trvalé informační desky

Publicita splněna:
Popis:
Název publicity:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)

Publicita splněna:

Ano

Popis:

Inzerát v Krajských listech ? průběžná mediální zpráva ? březen 2012
Rozesílání vytvořených výukových materiálů
Příprava leporela, jehož součástí je informace o projektu Aprolog

Název publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektu

Publicita splněna:

Ano

Popis:

Rozhlasová kampaň na získání cílové skupiny DK 1, 2, 3 - Hitradio Dragon ? 9.4.14.4.2012

Název publicity:
Publicita splněna:
Popis:
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5. Harmonogram čerpání
Žádost o platbu číslo

Datum předložení
žádosti o platbu

Žádost o platbu plán

Žádost o platbu schváleno

Záloha - Žádost o
platbu proplaceno

6. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Školení tvůrců kurzů a studijních opor pro kurzy dalšího
vzdělávání (1.1 - vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na
Národní soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace, 2.3 - Tvorba
učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání,
vytváření e-Learn

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Realizované činnosti:
Na začátku projektu v rámci 16ti hodinového workshopu (2 dny) proběhnou 2 školení pro metodiky (tvůrci kurzů a
studijních opor) + 2 lektory
Témata 2 vzdělávacích školení:
- Národní soustava kvalifikací, vazba na ISTP,zákon č.179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání)
- Autorské právo, studijní opory pro další vzdělávání (DUM,Blend Learning), modulární zpracování kurzu
- seznámení s projektem a konkrétní řešení KA
Workshop řízený lektory
konkrétní řešení jednotlivých projektových aktivit - lektoři
Kritéria úspěšného školení:
100% účast
zpracování 5ks výstupů:
- standard pro skripta
- standard pro DUM, BL kurzy
- standard videonahrávek
- ICT průvodce OS, ICT průvodce MES, DVD, sturktura Metodiky
- rozpis tvůrců jednotlivých modulů kurzů, zkoušek a studijních opor
Doba trvání celkem: 16 hodin
Práce s cílovou skupinou:
Pracovníci dalšího vzdělávání budou proškoleni (viz výše Realizované činnosti).
Termíny:
únor 2011 na počátku zahájení tvorby kurzů, studijních opor a metodiky a před pilotáží.
Realizátoři:
Realizační tým
Metodici
Dodavatelé služeb (2x)
Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Proškolené osoby
8 osob ve dvou kurzech - 07.46.00 (ICT koordinátor, věcný manager, 6 MT)
Vytvořené/inovované produkty
5x produkt z workshopu
Riziko:
max. 16 proškolených osob - 0% riziko = 16 osob
Indikátory
07.46.00 (úspěšně podpořené osoby - 16 úspěšně proškolených osob - pracovníků vzdělávací instituce)
06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 16
06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 5 vytvořených produktů
Stav klíčové aktivity:

Ukončena

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Ukončena v MZ3.
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Ukončena v MZ3.
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Strana 8 z 26

Finální verze (VK-IP)
Tvorba 3 vzdělávacích programů pro DK 1, 2 a 3 (1.1 Vytváření vzdělávacích programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)
Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Realizované činnosti:
MT budou tvořit podle požadavků NSK modulárně zpracované kurzy 3 DK:
1-Manipulace se zbožím a materiálem
2-Evidence zásob zboží a materiálu
3-Manipulační práce se zbožím ve skladu.
Dále bude značeno DK 1, DK 2 a DK 3.
Každý kurz je sled aktivit: formulace vzdělávacích cílů a výstupů;vypracování učebního plánu a učebních
osnov,lekcí;výběr forem metod a prostředků;časový rozvrh;modulární zpracování.
Vzhledem ke struktuře CS a vzhledem k udržitelnosti projektu v budoucnu budou vytvořeny 3 kurzy pro 3 DK v
plné šíři dle standardů tak ,aby po analýze konkrétní skupiny zájemců o DK mohly být kurzy flexibilně sestaveny
podle potřeb zájemců.(V rámci projektu KA 04 bude provedena analýza získané CS, kurzy se na základě analýzy
dopracují.MT budou tvořit zadání zkoušek 3 DK na konci každého kurzu ,a to ve vazbě na požadavky NSK,a
připraví materiály.
Průběžná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultantem z firmy.Kurzy- korektura, recenze.
Identifikace kurzů
3 kurzy DK1,DK2,DK3.
DK1-75(denní)+35(BL) = 7modulů; DK2-50(denní)+25(BL) = 4 moduly; DK3 45(denní)+25(BL) = 4 moduly.
Nácvik dovedností na PC v odborné učebně se sw SAP + nácvik dovedností s manipulační technikou ve firmě.
Celkem: 3 produkty
Identifikace zadání zkoušek
3 zkoušky DK1,DK2,DK3 včetně mater.přípravy-dle požadavků standardů NSK(Každá zkouška DK proběhne ve
dvou dnech celkem 4 hodiny ,a to ve škole a v provozu)
Celkem: 3 produkty
Práce s cílovou skupinou:
Pro CS účastníci dalšího vzdělávání jsou připravovány kurzy dle NSK a zadání zkoušek DK.
Termíny:
1.7.2011.-31.8.2012
Realizátoři:
Realizační tým
Metodik
Odborný pracovník-konzultant
Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Vytvořené/inovované produkty
vytvořené produkty - 3 + 3 + 1(recenze)
s komponentou ICT - 1
Riziko:
0
Indikátory
06.43.10(vytvořené/inovované produkty) - 7
06.43.13(s komponentou ICT) - 1
Stav klíčové aktivity:
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Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Byly dokončeny moduly OS a jednotlivými garanty průběžně kompletovány materiály kurzů DK1, DK2 a DK3 pro
kvalifikaci Operátor skladování.
Bylo jednáno s firmou Witte: dojednání konkrétních kroků dle smlouvy a harmonogramu, konzultace tvůrců k
tvorbě kurzů s odborným pracovníkem (konzultantem pro tvorbu kurzů).
Realizátoři:
Ba, Be, Du, Kl, Pe
Realizované náklady
Mzdy: 168 hodin (a 200,-- Kč), tj. HM 33 600,-- Kč, SP 6 678,-- Kč, ZP 2 404,-- Kč
Celkem: 42 682,-- Kč + 1 200 (Kl, Pe) = 43 882,-- Kč
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
18 modulů pro DK OS (DK1-6,DK2-7,DK3-5).
Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
Budou kompletovány a dokončeny 3 modulárně zpracované kurzy profesních kvalifikací DK1, DK2, DK3 pro
úplnou kvalifikaci Operátor skladování a následně předány k recenzi.
Bude provedena korektorem úprava kurzů po jazykové stránce.
Proběhne inovace kurzů OS podle posudku a připomínek recenzenta.
Bude odevzdán 1 posudek recenzenta ( v šabloně).
Po zpracování připomínek konzultanta a recenzenta budou vzdělávací moduly dopracovány..
Změna:
Činnost korektora jazyka bude převedena do KA07 ? 10 hod korektura skript DK OS
32 hodin ? recenzent
Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):
Mzdy: 15 000,-- Kč
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Tvorba Metodiky pro DK (2.4.Podpora tvorby metodických
nástrojů vzdělávacích programů)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Realizované činnosti:
Tvorba Metodiky pro realizaci kurzů DK v logistické škole
Zpracování Metodiky(požadavky a postupy práce s CS,analýza CS-forma,výstupy,organ.zajištění pilotáže kurzů
včetně zkoušek Osvědčení)
Rozsah:20 stran A4
Zpracování a podání žádosti o autorizaci (mimo projekt).
Získání CS,její analýza
Předprojektová analýza: 1/3 firem má zájem o kurzy a zkoušky DV v logistice, nejsou informace.Během projektu
nutná informační kampaň o možnostech a podmínkách zkoušek DK-OS cílená na zaměstnavatele i na samotné
zaměstnance.
U CS2-OS se předpokládá většinou základní vzdělání.Pro snadnou orientaci a tím i podpoření stimulace a
motivace budou vytvořeny 2 materiály:
a)instruktážní průvodce(barevná brožura ve formátu A5,15 stran,200 výtisků-pro 80 firem a veřejnost,výroburealizační tým,tisk-firma)
b)DVD film(10minut,moderátor názorně demonstruje, část věnována MES )Film bude vytvořen firmou,která zajistí
i odvysílání spotu v kabelové TV.Vytvoření kopii-realizační tým.Film bude vkládán do instruktážního průvodce.
U získané cílové skupiny bude provedena analýza jejich dovedností a potřeb dle hodnotících standardů DK.
Analýzu připraví, provede a vyhodnotí Metodik - Certifikovaný průvodce (certifikát získán v rámci UNIV).
Dokončení kurzů dle potřeb CS2-OS
Dokončíme 3 kurzy DK1,2 a 3 podle zjištěných potřeb CS(úprava dotace hodin u jedntol.dovedností) k
úspěšnému vykonání zkoušek DK1,2 a 3.Dokončené kurzy budou celé pilotovány.
Práce s cílovou skupinou:
Na základě kampaně bude CS získána.
Bude provedena analýza potřeb(dotazník,stanovení dovedností,osobní pohovor,závěry a informační dopis).
Termíny:
1.2.2011-30.8.2012
Realizátoři:
Realizační tým
Metodici-tvůrci informačních materiálů
Metodik-certifikovaný průvodce
Odborný pracovník-korektor,recenzent
Dodavatelé služeb(2x)
Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Vytvořené/inovované produkty
vytvořené produkty
1x Metodika-indikátor 06.43.10
1x informační průvodce určený cílové skupiny - indikátor 06.43.10
1x instruktážní DVD určené CS pro zvyšování kvalifikace-indikátor 06.43.10
Riziko:
0
Indikátory
06.43.10(vytvořené/inovované produkty) - 3
Stav klíčové aktivity:
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Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Byla získávána cílová skupina pro obor Operátor skladování- osobní konzultace, publicita, přihlášky do
redakčního systému - Další vzdělávání.
Byla realizována první schůzka přihlášených zájemců- 25. 5. 2012.
Byl dojednán postup s odbornými pracovníky: recenzent z Witte a korektorem.
Byla dokončena Metodika CP podle připomínek týmu v rámci konzultací a doplněna o konkrétní organizační
zajištění kurzů pro OS.
Realizátoři:
Ba, Be, Du, Kl, Pe: 24 hodin
Štr, Sch: 28 hodin
Realizované náklady
Mzdy: 65 hodin (a 200,-- Kč), tj. HM 13 000,,-- Kč
28 hodin (a 170,-- Kč), tj. HM 4 760,-- Kč
HM 17 760,-- Kč, SP 3 455,-- Kč, ZP 1 244,-- Kč
Mzdy: 22 459,-- Kč
Firma film na DVD: 48 000,-- Kč
Tisk výukový průvodce OS: 15 600,-- Kč
Celkem: 86 059,-- Kč
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
VIP průvodce
DVD film
Rozpis odvysílání spotu v kabelové televizi.
Krátký spot.
Metodika průvodce procesem uznávání kvalifikací
Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
Bude shromážděno Osobní portfolio od všech účastníků pro potřeby analýzy cílové skupiny.
Bude provedena analýza získané cílové skupiny dle vytvořené Metodiky pro realizaci kurzů.
Budou probíhat individuální konzultace se zájemci o kurz.
Na základě výsledků analýzy bude prověřena a případně upravena dotace hodin pro výuku jednotlivých modulů v
DK1-DK3.
Bude shromážděno Osobní portfolio od všech účastníků pro potřeby analýzy cílové skupiny.
Spolupráce s odbornými pracovníky: recenzent z Witte a korektor ze SOŠ.
Bude provedena korekce kurzů odborným pracovníkem po jazykové stránce.
V období 06-08/2012 proběhne inovace kurzů OS podle připomínek korektora a recenzenta40 hodin..
Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):
Mzdy: 10 000,-- Kč
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření
vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu
kvalifikací - dílčí kvalifikace)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Realizované činnosti:
Školení pracovníků školy (odborný software SAP BO-další vzdělávání)
rozšiřující školení zaměřené na další vzdělávání,a to pro ICT technika a koordinátora + MT
následně proškolení učitelů dalšího vzdělávání
Tato pomocná aktivita je nezbytná pro vlastní tvorbu vzdělávacího kurzu a jeho obchodních firem.
Bude realiozována pilotáž tří kurzů DK1,DK2,DK3-včetně zkoušek DK1,DK2,DK3.

Identifikace pilotovaných kurzů - viz KA2
Odpolední 5hodinové bloky 1x týdně. DK1 - 9-12/2012; DK2 - 1-3/2013, DK3 - 4-6/2013.
vykonání zkoušek-předepsaný způsob ukončení kurzu- osvědčení
identifikace zkoušek-2 h. v odborných učebnách + 2 h. v provozu (dle hodnotících standardů)
Kritéria úspěšného složení kurzu:
70% účasti
splnění Blend Learningu
získání osvědčení vykonáním zkoušky DK
Na podporu hlavních aktivit proběhne nákup ICT vybavení pro učebnu dalšího vzdělávání(výběrové řízenísoučasně pro aktivity 1 a 2)
1x server pro SAP BO-35.000 (a pro Moodle v rámci KA 7)
licence pro server - 15.000
9x klientské stanice pro učebnu(využití SAP BO-další vzdělávání)-180.000
8x tiskárny ke klientským stanicím-132.000
1x kopírka-30.000
1x dataprojektor-20.000
1x záložní zdroj k serveru-4.500
instalace SAP BO a jeho integrace do učebny-15.000
Zasíťování učebny-mimo projekt.
Bude proveden audit projektu.
Práce s cílovou skupinou:
V každém pilotovaném kurzu předpokládáme v průměru 8 účastníků, 5 účastníků získá všechna 3 osvědčení DK
(kurzy na sebe navazují, účastníci jsou započítáni 1x).
Bude proškoleno 7 pracovníků školy, kteří budou zajišťovat výuku v kurzech.
Termíny:
1.9.2011 - 30.6.2013
Realizátoři:
Realizační tým
Učitelé odb. předmětů - SŠ
Dodavatelé služeb (SAP,lektor manipulační techniky)
Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Proškolené osoby
účastníci jednotlivých akcí - na kurz 8 + 7 pracovníků školy
Riziko:
70% nesplní kritéria pro absolvování kurzů (náročnost studia při zaměstnání, změna povolání, osobní důvody,
zájem pouze o některou z DK)
1 pracovník školy neabsolvuje proškolení programu SAP
Indikátory
07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 11 (5 CS2 + 6 CS1)
06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 15 (8 CS2 + 7 CS1)

Strana 13 z 26

Finální verze (VK-IP)
Stav klíčové aktivity:
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
23. 5. 2012 proběhlo výběrové řízení na podporu výuky SAP- dle platných předpisů.
12. 4. 2012 byla první výzva k výběrovému řízení zrušena- na základě doporučení Metodické dohlídky KÚ, a to
pro procesní chybu ze strany týmu (v odpovědi na dotaz firmy byla odeslána konkrétní specifikace pro určení
kvality komponentů).
Byl mapován trh a připravováno interní výběrové řízení pro moodle. Proběhlo výběrové řízení na moodle.
Byla podepsána smlouva na moodle a byly zahájeny práce.
Realizátoři
Sch, Baar
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Uzavření smlouvy s firmou v rámci výběrového řízení na dodávku informační a komunikační techniky a licencí.
Byla uzavřena smlouva na moodle s firmou PC HELP, a.s., Třebíč.
Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
Proběhne školení SAP pro další vzdělávání- Sch, Ba
Následně budou proškoleni učitelé školy, kteří budou v kurzech vyučovat.
Bude kompletně připravena pilotáž kurzů Operátor skladování.
Budou připraveny zkoušky dílčích kvalifikací.
Bude jednáno s firmou Witte ohledně zajištění lektora manipulační techniky pro výuku kurzu DK.
Bude realizován moodle pro další vzdělávání.
Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):
Firma ? Moodle: 60 000,-- Kč
Školení SAP: 15 000,-- Kč
Celkem: 75 000,-- Kč
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Tvorba modulárního kurzu MES (1.2 Vytváření modulů
navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj
vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP,
ŠVP)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Realizované činnosti:
Tvorba kurzu MES
Kurz široce pojatý, zahrne klíčové ICT dovednosti XApost,eGon
Vzdělávací program -souhrn aktivit (popis cílové skupiny,formulace vzdělávacích cílů,vypracování učebního plánu
a učebních osnov,zpracování jednotlivých lekcí,časový rozvrh, výběr forem metod a prostředků,organizační
zajištění výuky, počítačové zpracování ve formě modulů)
průběžná spolupráce s odborným pracovníkem-konzultant.Vytvořené programy-korektura,recenze.
Vytvořený kurz navazuje na obor vzdělání poskytovaný školou Logistika služeb a finančnictví.
Identifikace:
Nejméně 5 modulů, 80 hodin výuky, z toho 20 hodin distanční výuka s podporou Blend Learningu60 hodin
prezenční výuky: 12x 5hodin výuky, využití vytvořených studijních opor; 20 hodin Blend Learning; 3 hodiny
závěrečný test -osvědčení(včetně zpětné vazby)
Kritéria úspěšnosti:
70% účasti
splnění Blend Learningu
závěrečný test
Práce s cílovou skupinou:
Kurz bude připraven pro CS2-MES.. Tito prohloubí své klíčové ICT dovednosti, které povedou ke zlepšení jejich
profesního zařazení v oblasti poštovnictví a veřejné správy,podnikání pošta-partner
Předpokládáme 8 účastníků kurzu, z toho 6 úspěšných.
Termíny:
1.9.2011-31.8.2012
Realizátoři:
Realizační tým
Metodici - tvůrci kurzů
Odborný pracovník - konzultant, korektor, recenzent

Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Indikátory
Vytvořené/inovované produkty
vytvořené/inovované produkty - 1
s komponentou ICT - 1
Riziko:
0
Indikátory
06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 1
06.43.13 (s komponentou ICT) - 1
Stav klíčové aktivity:

Strana 15 z 26

Finální verze (VK-IP)
Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Pokračují práce na modulech kurzu MES s ohledem na potřeby cílové skupiny.
Tvorba kurzu byla průběžně konzultována s firmou.
Byly tvořeny moduly:
E ? služby, ICt- X Apost,

Realizátoři
Ba, Du, Ka
Realizované náklady
Mzdy: 29 hodin (a 200 Kč), tj. HM 5 800 Kč, SP 1 152,-- Kč, ZP 415,-- Kč
Celkem: 7 367,-- Kč

ZMĚNY:
Termín dokončení kurzu MES byl posunut na místo 7/ 2012 na 10 ? 11 /2012, tím dochází i k posunutí termínu
korektury a recenze na 10/2012.
Změna neměla vliv na harmonogram.
Korektor jazyka ze SOŠ ? 5 h
Konzultant ,Recenzent ? 20 hodin
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
Budou dokončeny moduly kurzu MES (xAPOST Egon) dle identifikace v Benefitu.
Bude provedena jazyková korektura.
Bude zpracován odborný posudek.
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Školení pracovníků pro MES (1.2 Vytváření modulů
navazujících na obory vzdělání, poskytované školami - rozvoj
vzdělávací nabídky v návaznosti na vzdělávací programy - RVP,
ŠVP)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Realizované činnosti:
Školení pracovníků školy - odborný software x-Apost-další vzdělávání
-školení x-Apost + eGon - 2 MT
-školení Linux(Školení se účastní 2 pracovníci-ICT technik a tvůrce-budou poskytovat v dalším vzdělávání
podporu učitelům.)
-proškolení Linux (2 pracovníci pak provedou základní proškolení dvou učitelů,kteří základy OS Linux musí znát
při práci s x-Apostem).
Pro získání cílové skupiny bude vytvořen Instruktážní průvodce MES (barevná brožura ve formátu A5, 15 stran,
100 výtisků - pro firmy a veřejnost, výroba - realizační tým, tisk - firma).
Pro kampaň bude využit DVD film(KA04)
Bude získána cílová skupina.
Pilotovaný bude celý vytvořený kurz MES dle identifikace v KA05.
Bude vybavena učebna dalšího vzdělávání (výběrové řízení-současně s aktivitou 1)
1x server x-Apost,e-Gon30.000
8x klientské stanice-160.000
hardware jedné stanice dle univerzální přepážky (1x čtečka karet,1x zákaznický displej,1x snímač čárového
kódu,1x elektronická listovní váha)-15.900
1x záložní zdroj k serveru-4.500
Zasíťování učebny-mimo projekt.
bezpečnostní analýza pro instalaci odborného sw x-Apostu - 50.000
bude realizována instalace x-Apostu a jeho integrace do učebny - 15.000
Práce s cílovou skupinou:
CS1 - Budou proškoleni pracovníci školy, kteří budou zajišťovat realizaci kurzů MES .
Infomateriály, publicitou bude CS2_MES informována,motivována. Účastníci budou absolvovat kurz, prohloubí
ICT dovednosti v elektronických službách, které povedou ke zlepšení jejich profesního zařazení v oblasti
poštovnictvía veř.správy v podnikání pošta-partner(pracuje s XApostem+eGon)Dále kurz podpoří matky po
návratu z mat.dovolené
Bude oslovena široká veřejnost, předpokládáme 8 účastníků kurzu, z toho 6 úspěšných.
Termíny:
1.1.2011-31.12.2013
Realizátoři:
Realizační tým
Učitel SŠ
Metodici - tvůrci kurzů a informačních materiálů
Lektor
Dodavatelé služeb (2x)
Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Proškolené osoby
účastníci jednotlivých akcí - 6 + 8
Riziko:
2 osoby nesplní kritéria úspěšného absolvování kurzu (osobní důvody, neúčast, změna povolání)
Indikátory
07.46.00 (úspěšně podpořené osoby) - 6 + 6
06.13.00 (účastníci jednotlivých akcí) - 6 + 8
Stav klíčové aktivity:
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Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
23.5.2012 proběhlo výběrové řízení na podporu výuky X-Apost a E-Gon - dle platných předpisů.
12. 4. 2012 byla první výzva k výběrovému řízení zrušena- na základě doporučení Metodické dohlídky KÚ, a to
pro procesní chybu.
Firma - nákup: 629 600,-- Kč (červen a srpen 2012)
Byla získávána cílová skupina pro kurz MES. Proběhlo jednání s firmami.
Byl využit Výukový informační průvodce a DVD film.
Bylo využito setkání zástupců firem.

Realizátoři:
Ba, Du, Ka, Sch
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
Proběhne bezpečnostní analýza pro instalaci APOST (červen, červenec).
Následně budou proškoleni školitelé MES Du, Ka k práci v prostředí LINUX (červen, červenec)
Bude získávána cílová skupina pro kurz MES.
Bude jednáno s firmami.
Bude využit Výukový informační průvodce a DVD film.
Proběhne kampaň pro získání cílové skupiny: oslovení široké veřejnosti, matky na mateřské dovolené. Pošta
partner, pracovníci v poštovnictví a veřejné správě
Bude analyzována cílová skupina a její potřeby dle Metodiky.
Bude pokračovat příprava kurzu MES podle potřeb cílové skupiny.
Bude organizačně zajišťována pilotáž.
Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):
Firma ? nákup VT: 361 920,-- Kč
podpora implementace (instalace servru) 9 000,-- Kč
Celkem: 370 920,-- Kč
Další část nákupu VT bude probíhat v srpnu (256 080,-- Kč).
Číslo aktivity:
Název klíčové aktivity:

Tvorba studijních opor pro kurzy dalšího vzdělávání (2.3 Tvorba učebnic a studijních opor pro kurzy dalšího
vzdělávání,vytváření e-Learningových programů)

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
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Realizované činnosti:
Moodle pro další vzdělávání
Metodici-tvůrci studijních opor budou při workshopu proškoleni dle konkrétních potřeb pro tvorbu studijních oporrozsah 16 hodin.
Východiskem školení budou vytvořené standardy studijních opor.
Firma provede instalaci Moodlu na serveru nakoupeném na podporu klíčových aktivit 1 a 2,bude dále proveden
grafický návrh na míru
Tvorba skript
Vytvoříme skripta Příprava na zkoušky dílčích kvalifikací Operátor
skladování.Skripta budou vytištěna na podporu pilotáže(cca 20ks).Tištěná podoba vychází z předpokládaných
potřeb cílové skupiny.
Vytvoříme skripta Moderní elektronické služby (podpora pro dovednosti X-Apost a eGon), tisk 20ks
Produktů: 2ks Skript
Tvorba digitálních učebních materiálů (DUM)
Budou vytvořeny digitální učební materiály v souladu s obsahem skript.
Produktů: 4 sady (celkem 34ks DUM)
Tvorba Blend Learningových kurzů
Podpora výuky: produkty na podporu e-learning+nové dovednosti SAP+e-dovednosti+testy
Pro potřeby distančního studia budou vytvořeny v souladu s obsahem skript Blend Learningové kurzy pro cílovou
skupinu Účastníci dalšího vzdělávání.
1.kurz ICTzákl,MS Office,2.a 3.-zákl skladování+přejímka,4.-skladová evidence,5.kontrola a
inventarizace,6.ukládání,7.manipulace,8.a9.Linux+x-Apost.
Produktů: 4 sady (celkem 9ks BL)
Tvorba instruktážních videoprůvodců
Na podporu názornosti budou studijní opory doplněny videoshoty k jednotlivým dovednostem dílčích
kvalifikací.Vznikne nejméně 15 videí(předpokládáme 1 video pro každý modul všech dílčích kvalifikací).
Produktů: 4 sady (celkem 15ks videoprůvodců)
Rozpis studijních opor - viz příloha
Práce s cílovou skupinou:
Pro účastníky dalšího vzdělávání budou vytvořeny studijní opory, které využijí v prezenčním studiu a v Blend
Learningu.
Termíny:
1.7.2011-30.9.2012
Realizátoři:
Realizační tým
Metodici - tvůrci studijních opor
Dodavatelé služeb (4x)
Náklady k aktivitě - viz příloha Rozpočet
Výstup klíčové aktivity:
Vytvořené/inovované produkty
vytvořené/inovované produkty - 60
s komponentou ICT -2

Riziko:
10% u každého druhu pomůcek
Indikátory
06.43.10 (vytvořené/inovované produkty) - 54
06.43.13 (s komponentou ICT) - 2
Stav klíčové aktivity:
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Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:
Pokračovala tvorba DUM a BL kurzů pro DK OS.
Proběhlo výběrové řízení k tvorbě VIDEO průvodců (celkově 12 ks pro DK OS a 3 pro MES). Proběhly konzultace
k tvorbě VIDEO průvodců mezi tvůrci a firmou.
Tvůrci byla dokončena skripta pro OS .

Realizované náklady
Mzdy: 296 hodin (a 200 Kč), tj. HM 59 200 Kč, SP 11 745,-- Kč, ZP 4 228,-- Kč
Celkem: 75 173,-- Kč

Činnost korektora jazyka? 10 hod korektura skript DK OS
Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:
Je dokončeno 24 ks DUM (11*DK1, 8*DK2, 4*DK3 a 1*MES)
Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:
Budou dokončeny DUM pro DK OS a BL kurzy pro DK1-DK3.
Skripta budou předána k recenzi a korektuře, po zapracování připomínek budou dokončena a vytištěna skripta DK
OS.
Náklady v dalším monitorovacím období (červen 2012):
Mzdy: 25 000,-- Kč

7. Harmonogram realizace
Rok Číslo
aktivity

Klíčová aktivita
Školení tvůrců kurzů a studijních
opor pro kurzy dalšího vzdělávání
(1.1 - vytváření vzdělávacích
programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace,
2.3 - Tvorba učebnic a studijních
opor pro kurzy dalšího vzdělávání,
vytváření e-Learn
Tvorba 3 vzdělávacích programů pro
DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření
vzdělávacích programů ve vazbě na
Národní soustavu kvalifikací - dílčí
kvalifikace)
Tvorba Metodiky pro DK
(2.4.Podpora tvorby metodických
nástrojů vzdělávacích programů)
Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3
(1.1 - Vytváření vzdělávacích
programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)
Tvorba modulárního kurzu MES (1.2
Vytváření modulů navazujících na
obory vzdělání, poskytované školami
- rozvoj vzdělávací nabídky v
návaznosti na vzdělávací programy RVP, ŠVP)
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Rok Číslo
aktivity

Klíčová aktivita
Školení pracovníků pro MES (1.2
Vytváření modulů navazujících na
obory vzdělání, poskytované školami
- rozvoj vzdělávací nabídky v
návaznosti na vzdělávací programy RVP, ŠVP)
Tvorba studijních opor pro kurzy
dalšího vzdělávání (2.3 - Tvorba
učebnic a studijních opor pro kurzy
dalšího vzdělávání,vytváření eLearningových programů)
Tvorba 3 vzdělávacích programů pro
DK 1, 2 a 3 (1.1 - Vytváření
vzdělávacích programů ve vazbě na
Národní soustavu kvalifikací - dílčí
kvalifikace)
Tvorba Metodiky pro DK
(2.4.Podpora tvorby metodických
nástrojů vzdělávacích programů)
Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3
(1.1 - Vytváření vzdělávacích
programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)
Tvorba modulárního kurzu MES (1.2
Vytváření modulů navazujících na
obory vzdělání, poskytované školami
- rozvoj vzdělávací nabídky v
návaznosti na vzdělávací programy RVP, ŠVP)
Školení pracovníků pro MES (1.2
Vytváření modulů navazujících na
obory vzdělání, poskytované školami
- rozvoj vzdělávací nabídky v
návaznosti na vzdělávací programy RVP, ŠVP)
Tvorba studijních opor pro kurzy
dalšího vzdělávání (2.3 - Tvorba
učebnic a studijních opor pro kurzy
dalšího vzdělávání,vytváření eLearningových programů)
Školení pracovníků pro DK 1, 2 a 3
(1.1 - Vytváření vzdělávacích
programů ve vazbě na Národní
soustavu kvalifikací - dílčí kvalifikace)
Školení pracovníků pro MES (1.2
Vytváření modulů navazujících na
obory vzdělání, poskytované školami
- rozvoj vzdělávací nabídky v
návaznosti na vzdělávací programy RVP, ŠVP)
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8. Kontroly na místě
Číslo kontroly:
Název kontroly:
Datum zahájení kontroly:
Datum ukončení kontroly:
Bylo zjištěno podezření na
nesrovnalost:
Byly nedostatky odstraněny:
Datum splnění opatření:
Název subjektu, který
kontrolu provádí/provedl:

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly

Zaměření kontroly a přehled
zjištění:

Dodržení zákona č. 137/2006 Sb., resp. ustanovení části 7 PpP

Doplňující informace:
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9. Podstatné/nepodstatné změny
Typ změny:
Název změny:

Přesun částek

Popis změny:
Došlo k nepodstatné změně:
přesun částky 670,-- Kč z položky 04.01.02 do položky 04.01.01,
dále k přesunu částky 18 400,-- Kč z položky č. 03.03.03 (tiskárny) na položku: 03.03.01: částka 4 600,-- Kč
na položku: 03.03.05: částka 2 400,-- Kč
na položku : 03.01.01.01: částka 11 400,-- Kč
U položky 03.01.01.01 došlo ke změně jednotek a to z kusů na sadu a ke změně názvu položky - z Licence SAP
na Licenci Windows.
Typ změny:
Název změny:

Změna počtu tiskáren ve Výběrovém řízení

Popis změny:
Z důvodu navýšení cen a minimálních požadavků techniky určené pro MES nebude podle plánu nakoupeno 8 ks
multifunkčních tiskáren.
V roce 2009, kdy se připravovala projektová žádost, a jednotlivé položky byly rozpočítány, měli jsme od České
pošty nadefinovanou specifikaci na jednotlivá zařízení včetně odhadovaných cen. V lednu 2012 jsme obdrželi od
České pošty novou specifikaci techniky pro MES - požadavky na techniku jsou zde vyšší s tím, že starší technika
již není podporována. S tím souvisí navýšení ceny oproti původním odhadům (např. 1ks multifunkční tiskárny dříve cca 17.tis., nyní 22 - 28.tis.). Navíc cena klientských stanic vzrostla cca o 5 tis. Kč.
Z tohoto důvodu nebude do učebny zakoupeno 8 ks multifunkčních tiskáren. Bude zakoupena 1 tato multifunkční
tiskárna, která se stane součástí tzv. vzorové univerzální přepážky. Veškeré tisky budou řízeny pak centrálně přes
tuto ?hlavní? tiskárnu.
Typ změny:
Název změny:
Popis změny:
Činnost korektora jazyka bude převedena do KA07 ? 10 hod korektura skript DK OS
32 hodin ? recenzent
Typ změny:
Název změny:
Popis změny:
Termín dokončení kurzu MES byl posunut na místo 7/ 2012 na 10 ? 11 /2012, tím dochází i k posunutí termínu
korektury a recenze na 10/2012.
Změna neměla vliv na harmonogram.
Korektor jazyka ze SOŠ ? 5 h
Konzultant ,Recenzent ? 20 hodin
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10. Přílohy
Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet kopií:

Povinné přílohy k MZ

Doložena v
papírové podobě:
Doložena na CD:
Příloha:

Nerelevantní:

MZ4 - přílohy.xlsx
Popis:
00 - rozpočet grantového projektu
01 - monitorovací indikátory
02 - uzavřená zadávací řízení
03a - přehled veřejné podpory
05 - soupiska účetních dokladů
10 - přepracovaný harmonogram
13 - mzdové admin-březen
13 - mzdové admin-duben
13 - mzdové admin-květen
13 - mzdové odbor-březen
13 - mzdové odbor-duben
13 - mzdové odbor-květen
Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet kopií:
Doložena v
papírové podobě:
Doložena na CD:

Příloha:

Nerelevantní:

Popis:

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet kopií:
Doložena v
papírové podobě:
Doložena na CD:

Příloha:

Nerelevantní:

Popis:
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