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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 28.2.2012

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

1) Zahájení (L.Kvítek)
2) Připomínky k monitorovací zprávě 2/2011
3) Zahájení výuky v LS 2011/12 (T. Nevěčná)
4) Zápisy o práci s cílovou skupinou – info
(J. Hrbáč, R. Prucek)
5) Prezentace projektu na gymnáziích
6) Diskuze a různé

     Ad 1) Úvodem všechny přítomné přivítal hl. řešitel doc. Kvítek. Jednání zahájil 
informacemi o připomínkách k MZ .

Ad 3) T.Nevěčná seznámila členy projektového týmu s počty studentů zapsanými na 
jednotlivé předměty..
Ad 4) Kolega Hrbáč za oba odborné  garanty informoval o zpracovávání zápisů o 
práci s cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že ve většině předmětů nejsou zkoušky 
resp. zápočty dokončeny, nebudou veškeré tyto dokumenty zpracovány  v definitivní 
podobě do 3. MZ.
Ad5) Zazněla informace o prezentacích projektu na gymnáziích. Hl. řešitel apeloval 
na všechny členy týmu, aby při všech akcích mimo fakultu projekt propagovali.
Ad 6) Hl. řešitel informoval o změnách v projektovém týmu a o jejich zapojení.

Závěrem hl. řešitel poděkoval Mgr.Zelenému za jeho podíl na řešení projektu v rámci 
lektorské činnosti. Mgr. Zelený zůstane i nadále součástí projektového týmu a bude 
se podílet na zabezpečení provozu www stránek projektu a bude nápomocen
kolegům při řešení problematiky spojené s realizací e-learningových učebních opor.

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

http://aplchem.upol.cz
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Dne 28.2. 2012 zapsala K.Slavíčková

Přílohy: Prezenční listina
             PP prezentace

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