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Od zahájení projektu bylo provedeno několik zásadních úkonů, na kterých se podílel nejen celý 

realizační tým, ale také noví účastníci projektu, kteří byly v projektu zapojeni především jako tvůrci 

výukového materiálu či jako noví poskytovatelé služeb. 

Jmenovitě se jednalo o tyto osoby, kteří tvořily tyto výukové materiály: 

V předmětu Diagnostika  tvořil text pan Jiří Kleibl na téma Diagnostika motorových vozidel a 

zemědělských strojů a tento předmět rozdělil na jednotlivá témata, která tvořil v těchto měsících: 02 

- Prostředí programu SuperVAG a určení vozidla z nabídky, 03 - Seznámení se simulátorem VEP 500, 

04 - Spuštění simulačního panelu, 05 - Diagnostika BSI, 06 - Kontrola přerušení vláken žárovek, 07 - 

Vícefunkční ukazatel (MFA), atd. Na tvorbě těchto textů se podílí i pan Málek (učitel odborných 

předmětů - motorová vozidla). 

Výukový materiál s názvem Autodiagnostika -  „Komponenty elektronicky řízeného motoru Škoda 1,4 

– 16V“ tvořil Ing. Karel Málek. Tento rozdělil na několik témat jako ,Simulační panel VEP S 500/motor, 

Základní technické parametry motor, Přehled řídicího systému motoru, Hlavní části řídicího systému 

motoru, Měřící zdířky na panelu VEP S 500/motor, Indukční snímač otáček motoru a polohy klikového 

hřídele, Tvorba signálu polohy klikového hřídele, Určení polohy klikového hřídele, Určení otáček 

motoru, Umístění snímače otáček motoru G28, Snímač polohy vačkového hřídele, atd. 

Ing. Miloš Praus tvořil text zaměřen na zjištění dopadu činnosti automobilu na životní prostředí. 

Témata byla vypracována v těchto měsících následovně: 03 -Historie a vedlejší vlivy na životní 

prostředí, Automobil a jeho vliv na životní prostředí, Hluk, 04 - Hladina frekvence hluku na lidský 

organismus, Ochrana proti automobilovému hluku, Ochrana osob před hlukem při provozu 

automobilu, 05 – Vibrace – další negativní jev při provozu automobilu, Zdravotní rizika při provozu 

automobilů – jednotlivé látky při spalování paliva motoru, 06 – Tabulka produkce oxidu uhličitého, 

Emise, Způsoby omezení emisí a imisí v oblasti automobilového průmyslu, Benzín, Nafta, 07 -  

Alternativní vozidla, Vliv pneumatik na životní prostředí, atd. 

Tyto učební pomůcky budou použity pro žáky III. ročníku na  SOUo Králíky. U tohoto vzdělávacího 

textu proběhlo  ověření pomocí testu v měsíci březnu 2011 k danému tématu. Ověření pomocí testu 



provedl Ing. Praus. Test provedlo celkem 20 žáků třetího ročníku. Test obsahuje celkem 30 otázek. 

Maximální počet za odevzdaný test je 30 bodů. Nejvíce žáků odpovědělo správně na 19 otázek. 

Úspěšnost testu v procentech byla spočítána na 55%. Na základě ověření znalostí žáků  se potvrdila 

doměnka , že žáci mají pouze částečné znalosti a vědomosti o působení automobilů a jejich zplodin a 

na životní prostředí. / znají pouze mediálně propagované vlivy a neznají  další vedlejší a méně známé 

problémy spojené s provozem vozidel na životní prostředí a zdraví lidského organismu.  

Důvodem ověřování je prohloubení vyučovaného předmětu motorová vozidla a následně i  části 

výuky v předmětu zemědělské stroje a zařízení. Cílová skupina byli žáci třetích ročníků, kde se 

předměty vyučují. 

Žáci obdrželi testovou formu na zpracování a dle výsledků bylo patrno ,že s některými otázkami si 

nevěděli rady a tipovali. Každý žák odevzdal vyplněný test, ale po slovním dotazu přiznali, že  na 

některé otázky neodpovídali dle znalostí ,ale tipem. Na konci projektu proběhne další ověření pomocí 

stejného testu, podle kterého poznáme, zda byl vytvořený vzdělávací materiál pro žáky přínosem. 

Tvůrci výukových materiálů konzultovali svou tvorbu také se zaměstnavateli a to konkrétně se 

společnostmi Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, závod Kvasiny a Iveco Vysoké mýto.  

Dne 11. 2. 2011 byla podána výzva k podání nabídek k výběrovému řízení k Souhrnné zakázce na 

dodání výukových simulačních pomůcek a ICT techniky. Byli osloveni tři dodavatelé. Předpokládaná 

hodnota zakázky byla stanovena dle rozpočtu na částku 630 000 Kč bez DPH, (756 000 Kč vč. DPH). 

Dodavatelé byli osloveni pomocí elektronické pošty a české pošty a obsahem tohoto oslovení byla 

Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Lhůta pro podání nabídek byla 

do 23.2. 2011. 

Dne 23.2. 2011 ve 12:00 byl posledním dnem pro podání nabídek k VŘ s názvem „Souhrnná zakázka 

na dodání výukových simulačních pomůcek a ICT techniky“. K tomuto datu byla podána jediná 

nabídka od společnosti Ekopure s.r.o., se sídlem Dvořákova 15 Přerov , 750 02, IČ: 25598961. Tato 

nabídka byla doručena dne 18.2. 2011 v 10:00 na adresu zadavatele. Dne 2.3. 2011 v 10:00 proběhlo 

vyhodnocení VŘ v němž po kontrole všech relevantních dokumentů a náležitostí byla doporučena k 

realizaci veřejné zakázky společnost Ekopure, s.r.o.  Smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 23.3. 

2011.   

Simulační panel je aktivně využíván při výuce a rovněž bylo na tomto panelu proškoleno pět 

pedagogů, kteří budou tento simulační panel využívat při další výuce. Dne 25. 8. 2011 byla podána 

výzva k podání nabídek k výběrovému řízení s názvem zakázky Zakázka na dodání e-learningového 

portálu projektu. Byli osloveni tři dodavatelé. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle 

rozpočtu na částku 208.333 Kč bez DPH, (250 000 Kč vč. DPH). Dodavatelé byli osloveni pomocí české 

pošty a obsahem tohoto oslovení byla Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace k 

výběrovému řízení. Lhůta pro podání nabídek byla do 5.9. 2011. Jedná se o zakázku malého rozsahu 

při předpokládané hodnotě plnění nejméně 200 000 Kč a nedosahující 800 000 Kč bez DPH. Datum 

5.9. 2011 do 12:00 byl posledním dnem pro podání nabídek k VŘ s názvem ?Zakázka na dodání e-

learningového portálu projektu?. K tomuto datu byla podána jediná nabídka od společnosti DP 

Solutions s.r.o., se sídlem Palackého 440, 511 01, Turnov, IČ: 28796152. Tato nabídka byla doručena 

dne 2.9. 2011 v 10:00 na adresu zadavatele. Dne 21.9. 2011 v 10:00 proběhlo vyhodnocení VŘ v němž 

po kontrole všech relevantních dokumentů a náležitostí byla doporučena k realizaci veřejné zakázky 

společnost DP Solutions, s.r.o. Smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 28.9. 2011.  


