VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Rozvojový projekt na rok 2015
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:
Podprogram:

2. Program pro vyrovnávání příležitostí pro vysoké školy se sídlem na území hlavního
města Prahy
b) podpora vzdělávání studentů se specifickými potřebami a socio-ekonomicky
znevýhodněných;

Název projektu: Obnova technického zázemí Střediska handicapovaných studentů

Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1.1.2015

Do: 31.12.2015
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

500

0

500

Čerpáno

500

0

500

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Martin Ctibor

Martin Ctibor

Podpis:
Fakulta/Součást

Rektorát/Středisko handicapovaných studentů

Rektorát/Středisko handicapovaných studentů

Adresa/Web:

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
3/www.vse.cz

Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha
3/www.vse.cz

Telefon:

224 095 562

224 095 562

E-mail:

ctiborm@vse.cz

ctiborm@vse.cz

Jméno rektora:

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Hlavním cílem projektu bylo nakoupit kompenzační pomůcky pro studenty se zdravotním postižením,
kteří studují na VŠE. Kompenzační software (Jaws, Hlasové syntézy, ZoomText, ABBYY
finereader) a hardware (přenosná lupa, Čtečka QR kódu, orientační vysílačka). Z důvodu snížení cen
byly k hardwaru nakoupeny tři digitální záznamníky pro zrakově postižené studenty a k softwaru byly
dokoupeny programy Windows Eye, Supernova.
Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)
1.1.
1.2.

Částka (v tis. Kč)

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) - Jaws, Hlasové syntézy, ZoomText,
ABBYY finereader, Window Eye, Supernova
Samostatné věci movité (stroje, zařízení) - přenosná lupa, Čtečka QR kódu, orientační
vysílačka, tři digitální záznamníky pro zrakově postižené

345
155

1. Kompenzační software (Jaws, Hlasové syntézy, ZoomText, ABBYY finereader)
2. Kompenzační pomůcky (přenosná lupa, Čtečka QR kódu, orientační vysílačka)
Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
Jednotlivé změny
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
MŠMT)
1

Přehled o
pokračujícím projektu

0

0

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)
0

Poznámka (případně výhled do budoucna)
0

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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