Zápis z workshopu odborných garantů projektu iKAP JMK II
Téma: „Aspekty realizace on-line aktivit“
Datum

:

30.03.2021

Čas

:

13:00 – 16:30

Místo konání :

Krajský úřad Jihomoravského kraje, pracoviště Cejl 73, on-line přes
systém MS Teams

Účastníci

print screen

:

Program:
1) Aktuality projektu, poznatky z 1. MO
2) Přednášky partnerů
•

Didaktika výuky v on-line prostředí – P05

•

ICT bezpečnost v rámci distančního vzdělávání – P31

•

Nebezpečný internet (kyberbezpečnost, kyberšikana, sociální sítě) – P17

3) Sdílení dobré (špatné) praxe z on-line vzdělávání v období koronaviru
•

Matematika nonstop – P04

•

Aspekty realizace on-line aktivit – P11

•

Online projektový den na EKO gymnáziu Brno – P32

•

Zkušenosti z vedení kroužků pro SŠ distanční formou – P15

•

Zkušenosti s on-line vzděláváním dospělých – P04

•

Grafická tvorba on-line – P21

•

ICT kroužek nejen v prezenční formě – P34

•

Práci rukama on-line výuka nenahradí – P12

4) Diskuse, závěr
Ing. Pernica za realizační tým přivítal účastníky workshopu odborných garantů a seznámil je
s programem dnešního odpoledne. Dále pokračoval s aktualitami projektu.
AD 1) Aktuality projektu, poznatky z 1. MO
Zpráva o realizaci a žádost o platbu za 1. monitorovací obdobní byla úspěšně odevzdána
26.3.2021.
Vykázané výdaje v celkové výši přibližně 25 mil Kč místo zamýšlených 50 mil Kč. I přes
omezení nouzového stavu se podařilo zrealizováno 72 typů kroužků, 62 sdílení nebo 13
přednášek. Pro podporu matematické gramotnosti bylo uspořádáno 38 akcí. Aktivity, které
byly možné zrealizovat online formou, tak byly realizovány.

Projektové 2. monitorovací období 03/2021 až 08/2021 – ZOR a ŽOP příjemce odevzdává
v září 2021. Mzdy 2. MO 02/2021 až 07/2021.
Termíny odevzdávání do IS Pro managera:
02/2021

20.03.2021

Mzdy 02/2021 2.MO

03, 04, 05, 06, 07/2021

vždy do 20. dne následujícího měsíce

Mzdy za 07/2021

20.08.2021

Mzdy za 08/2021

3. MO

Ostatní za 08/2021

05.09.2021

Při vkládání podkladů do IS Pro Managera nastavte odpovídající kategorii dokumentu.

Dne 08.04.2021 od 13.00 h se uskuteční odborný seminář pro:
-

Odborné garanty

-

A ty, kteří pracují s IS Pro Manager

Navrhovaný obsah:
-

Aktuální nastavení IS Pro

-

Tvorba výdajů – mzdové a ostatní – ukázka

-

Práce s přílohami – vkládání, kategorizace

-

Kontrolní systém – výdaje, přílohy, ostatní

-

Různé – dle požadavků partnerů – zašlete do 06.04.2021 e-mailem
drdla@cepac.cz, v kopie pernica.radomir@jmk.cz

Harmonogram aktivit
Aktualizovat harmonogram aktivit do KA01-4 Změny projektu – plán aktivit na 2. MO
vložte do složky 03/2021 a využijte excelový dokument ke změně aktivit.
Termín do 20.04.2021.
Příměstské tábory
Místo nerealizovaných kroužků je možné udělat změnu formy realizace na příměstské
tábory v době letních prázdnin. Uveďte u změny harmonogramu kroužku.
Dokladování příměstského tábora: Pozvánka a program příměstského tábora, docházka
formou třídní knihy, fotodokumentace.
Online aktivity
Realizace online aktivit dokládejte:
Printscreen obrazovky ze začátku a konce aktivity – tak, aby byl vidět seznam přihlášených
účastníků.

V MS Teams vygenerujte seznam zúčastněných formou excelové tabulky – z ní pak vytvořte
prezenční listinu a nechte ji podepsat vedoucího aktivity.

Plánované workshopy a semináře
-

Workshop - dvoudenní (Ř SŠ) – 10/2021; 03/2022; 10/2022; 03/2023; 07/2023

-

Workshop - půldenní (OG partnerů) – 03/2021; 07/2021 JCMM (02.07.2021);
09/2021; 01/2022; 05/2022; 09/2022; 01/2023; 04/2023

-

Workshop - dvoudenní (OG partnerů) – 11/2022; 06/2023

-

Odborný seminář (OG partnerů) – 12/2020; 02/2022; 02/2023

-

Konference – 05/2023

Pozor na používání logolinků
Není možné k nim přidávat logo školy do jedné linie.
Používejte na všech dokumentech logolinky, název a číslo projektu

Veřejné zakázky
Dokumentace k VZ:
Úplná ZD ke kontrole před vyhlášením VŘ – e-mailem R. Pernicovi
Úplná ZD, na základě, které vyhlásíte VŘ – vložit do IS Pro Manager – KA01-1 Výběrové
řízení
Další dokumenty k průběhu VŘ, včetně všech nabídek – vložit do IS Pro
Manager – KA01-1 Výběrové řízení
Faktury, DL – vložit do IS Pro Manager – KA01-1 Výběrové řízení

Nezapomeňte: Institut „Odpovědného veřejného zadávání“ (zkratka OVZ)
§ 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek doplněn odstavec 4
Vypracování Kontrolního listu
Zadávací dokumentace:
Pravidla pro žadatele a příjemce, obecná část …
Článek 12.3.2 – Zadávací dokumentace

Nezapomenout:
Lhůty pro podání nabídek
Technická specifikace – pozor na diskriminaci při stanovení požadavků v ZD, případně
popsat konkrétní návaznost na již zakoupený majetek
Pravidla pro vysvětlení ZD
Předkládání dokumentace k VZ:
-

Úplná zadávací dokumentace včetně všech příloh

-

Jmenování členů hodnotící komise, čestné prohlášení členů komise

-

Vysvětlení ZD – pokud byly zaslány dotazy k ZD

-

Všechny podané nabídky

-

Protokol o posuzování nabídek

-

Oslovení vítězného dodavatele, vyloučení dodavatele

-

Zrušení VZ nebo její části

-

Smlouvu s dodavatelem, potvrzení o zveřejnění

-

Faktura + doklad o plnění (DL, předávací protokol, akceptační dopis apod.)

AD2) Přednášky partnerů zapojených do KA04-3 Digitální gramotnost
Vystoupení P05 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková
organizace na téma Didaktika výuky v on-line prostředí – více viz přiložená prezentace.
Prezentace P31 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace ICT
bezpečnost v rámci distančního vzdělávání – více viz přiložená prezentace.
S tématy Nebezpečný internet (kyberbezpečnost, kyberšikana, sociální sítě) seznámil P17
Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace –
více viz přiložená prezentace.
AD3) Sdílení dobré (špatné) praxe z on-line vzdělávání v období koronaviru
•

Matematika nonstop – P04 JCMM, z. s. p. o.

•

Aspekty realizace on-line aktivit – P11 Střední odborné učiliště a Střední
odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o.

•

Online projektový den na EKO gymnáziu Brno – P32 EKO GYMNÁZIUM
BRNO o. p. s.

•

Zkušenosti z vedení kroužků pro SŠ distanční formou – P15 Střední
průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková
organizace

•

Zkušenosti s on-line vzděláváním dospělých – P04 JCMM, z. s. p. o.

•

Grafická tvorba on-line – P21 Střední škola grafická Brno, příspěvková
organizace

•

ICT kroužek nejen v prezenční formě – P34 Gymnázium J. G. Mendela a jeho
zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

•

Práci rukama on-line výuka nenahradí – P12 Střední škola technická a
ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Bližší informace v přiložených prezentacích na webových stránkách kap.kr-jihomoravsky.cz.

Vypracovala 6.4.2021
Veronika Zedníčková

