
ZÁPIS	  
	  

ze	  	  5.	  jednání	  dozorčí	  rady	  Comenium	  o.p.s.,	  které	  se	  konalo	  20.	  června	  2013	  
	  
Přítomni	  –	  Ing.	  Pavel	  Franče,	  CSc.,	  RNDr.	  Irena	  Přádná,	  prof.	  Ing.	  Vladimír	  Wsól,	  Ph.D.	  
Host	  –	  Petr	  Stárek	  
	  
	  
I.	  Seznámení	  dozorčí	  rady	  s	  aktivitami	  Comenium	  o.p.s.	  
	  
-‐	  Projekt	  "Quo	  Vadis,	  Scientia?"	  
Průběžná	   zpráva	   o	   realizaci	   projektu.	   Byla	   odevzdána	   a	   poskytovatelem	   dotace	   schválena	  
druhá	  monitorovací	   zpráva.	  Před	  dokončením	   je	   třetí	  monitorovací	   zpráva,	   kterou	   je	   třeba	  
odevzdat	  do	  30.	  6.	  2013.	  	  
Klíčové	  aktivity	  1	  a	  2	  plynule	  pokračují	  dle	  harmonogramu	  a	  v	  tuto	  chvíli	  se	  začínáme	  více	  
věnovat	  i	  časopisům,	  resp.	  DVD	  přílohám	  a	  vzdělávacím	  šotům.	  	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  1	  -‐	  semináře	  (realizuje	  partner	  projektu	  Učená	  společnost	  ČR)	  
	   -‐	  realizováno	  17	  seminářů,	  návštěvníci	  podepisují	  návštěvní	  archy	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  2	  -‐	  výstavy	  (realizuje	  Comenium	  o.p.s.)	  
	   -‐	  realizováno	  8	  výstav	  v	  8	  krajích	  ČR,	  většinou	  v	  městských	  vědeckých	  knihovnách	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  3	  -‐	  dva	  časopisy	  s	  DVD	  přílohou	  (realizuje	  Comenium	  o.p.s.)	  
	   -‐	  pracuje	  se	  na	  vlastních	  číslech	  časopisu	  
	   -‐	  od	  května	  probíhá	  natáčení	  pro	  potřeby	  DVD	  příloh	  
-‐	  Klíčová	  aktivita	  4	  -‐	  vzdělávací	  šoty	  (realizuje	  Comenium	  o.p.s.)	  
	   -‐	  od	  května	  probíhá	  natáčení	  pro	  potřeby	  realizace	  spotů	  
	   -‐	  probíhají	  jednání	  ohledně	  projekcí	  v	  kinosálech	  
	  
	  
-‐	  Projekt	  "Otto	  Wichterle	  -‐	  život	  a	  dílo	  českého	  vědce	  a	  vynálezce"	  	  
Průběžná	  informace	  o	  projektu,	  který	  realizujeme	  až	  do	  konce	  prosince	  2013	  -‐	  č.	  j.	  MSMT-‐
4285/2013-‐210.	  Jedná	  se	  o	  návrh,	  výrobu	  a	  rozeslání	  dvou	  posterů,	  sloužících	  jako	  učební	  
pomůcka	  na	  gymnáziích.	  V	  současné	  době	  probíhá	  výběr	  témat	  pro	  postery	  a	  začíná	  se	  
pracovat	  na	  grafickém	  layoutu	  prezentací.	  
	  
	  
	  
II.	  Dozorčí	  rada	  kladně	  hodnotí	  aktivity	  Comenium	  o.p.s.	  za	  rok	  2012/2013.	  
	  

III.	  Dozorčí	  rada	  se	  seznámila	  s	  hospodařením	  Comenium	  o.p.s.	  za	  leden	  až	  červen	  2013	   
a	  schvaluje	  účetní	  uzávěrku	  za	  rok	  2012	  a	  byla	  seznámena	  se	  stavem	  finančních	  prostředků	  
společnosti.	  
	  	  
	  
V	  Praze	  dne	  20.	  června	  2013	  
Zapsala	  RNDr.	  Irena	  Přádná	  


