
Prosinec 2012    

 

ZŠ Dr.F.L.Riegra Semily začíná realizovat v rámci operačního programu Vzdělání pro 

konkurenceschopnost projekt PRO(EU)ROPE - Profesní rozvoj pedagogů 

 Projekt zaměřený na vzdělávání je realizován ve spolupráci se 3 partnerskými školami 

v Libereckém kraji (Základní škola a Mateřská škola,  

Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace; Základní umělecká škola, Jablonec nad 

Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace; Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, 

Mimoň, příspěvková organizace). 

Plánované období realizace projektu je od 1.11.2012 do 30.6.2014 a jeho obsahem jsou čtyři 

klíčové aktivity zahrnující 19 prezenčních a 5 elearningových vzdělávacích programů 

v oblastech kurikulární reformy, cizích jazyků a využívání ICT. Realizace vzdělávání bude 

probíhat v jednotlivých školách nebo v pronajatých prostorách.  

Hlavním cílem projektu je zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených škol 

za pomoci jejich dalšího vzdělávání.  

 

 

Leden 2013 

Měsíc leden byl ve znamení tvorby propagačních letáků (plakáty do jednotlivých škol) a 

materiálů (vlaječky,hrnečky, tužky, blogy aj.). Probíhaly také dokončovací práce na 

výběrových řízeních pro dodavatele vzdělávacích kurzů.  

Řídící tým projektu nezahálel a započal již práce na monitorovací zprávě, která se bude v 

následujícím období odevzdávat, a proto v průběhu měsíce absolvoval řídící tým několik 

setkání kvůli koordinaci prací na monitorovací zprávě.  
 

Únor 2013 

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů prochází velkými úpravami, pracujeme na 

podrobnostech, snažíme se popsat vše co nejpřesněji a podrobně. 

 

  

Březen 2013 

Práce na Výběrovém řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů stále pokračují, současně 

začínáme tvořit Výběrové řízení na Dodávku e-learningu a Výběrové řízení na Dodávku 

technického zařízení. Současně jsme provedli také průzkum trhu pro všechna tři výběrová 

řízení.   

 

Duben2013 

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů jsme rozdělili na tři části, vše je připravené 

k vyhlášení. Zpracovali jsme informace z průzkumu trhu a vytvořili časový harmonogram 

konání jednotlivých kurzů a seminářů pro všechny zapojené partnerské školy. 

 

Květen 2013 

Proběhlo Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů, výsledky jsme zveřejnili na 

webových stránkách Libereckého kraje a webových stránkách ZŠ Dr.F.L.Riegra Semily. 

Pracujeme na co nejpodrobnější specifikaci Výběrového řízení na Dodávku e-learningu a 

Výběrového řízení na Dodávku technického zařízení. 

 

Červen 2013 

Řídící tým projektu se několikrát setkal s vedením partnerských škol, upřesnili jsme si průběh, 

organizaci a konání plánovaných kurzů a seminářů. 



Proběhla setkání účastníků jazykových kurzů s lektory. První hodiny jazykových kurzů a 

dvoudenní semináře z oblasti kurikulární reformy jsou naplánovány na poslední týden v srpnu 

2013. 

 

Červenec 2013 

Vyhlásili jsme Výběrové řízení na Dodávku e-learningu a Výběrové řízení na Dodávku 

technického zařízení. Řídící tým projektu nyní pracuje na 2.monitorovací zprávě,  která se 

bude v následujícím období odevzdávat. Probíhají setkání kvůli koordinaci prací na 

monitorovací zprávě a organizaci zabezpečení jednotlivých kurzů a seminářů. 

  

 


