Harmonogram - McKenzie ČASOPIS
PRVNÍ ČÍSLO
30.03.RRRR

Konzultace článků kolegyň , kolegů s Evou Novákovou nebo Janou Letákovou, 30.3. je nejzažší termín

25.04.RRRR

Ti, co nekonzultují odevzdání textů do časopisu

25.04.RRRR

Všechny články/ texty odevzdány Romaně Wolfové

02.05.RRRR

Romča předává seřazené texty včetně úvodníku paní Černé (v případě nejasností textů, tabulek se Romča spojí s autorem a vše si včas ujasní)

13.05.RRRR

Odevzdání opravených rukopisů panu Vyskočilovi

20.05.RRRR

Zaslání zlomu paní Černé

23.05.RRRR

Paní Černá a pan Vyskočil musí odevzdat práci (kontrolu textu pro Jitku a Romču,Eva jen velmi orientačně) - provedení korektur až do konečné tiskové předlohy

31.05.RRRR

Zaslání tiskové předlohy paní Wolfové

01.06.RRRR

Romča odeslání finálního textu do tiskárny Ateliér Černý (vždy se 14 denním předstihem Romča informuje tiskárnu, že texty dorazí) A po vytištění kontroluje, že tiskárna texty dodala do Sendu

01.06.RRRR

Romča/ Jitka upozorní Honzu, že se musí spojit se službou Send a požádat je o rozeslání časopisu a dodat jim aktuální adresy

14.06.RRRR

Honza kontroluje službu Send, že vše obdržela a rozeslala

DRUHÉ ČÍSLO
30.09.RRRR

Konzultace článků kolegyň , kolegů s Evou Novákovou nebo Janou Letákovou, 30.9. je nejzažší termín

25.10.RRRR

Ti, co nekonzultují odevzdání textů do časopisu

25.10.RRRR

Všechny články/ texty odevzdány Romaně Wolfové

02.11.RRRR

Romča předává seřazené texty včetně úvodníku paní Černé (v případě nejasností textů, tabulek se Romča spojí s autorem a vše si včas ujasní)

13.11.RRRR

Odevzdání opravených rukopisů panu Vyskočilovi

20.11.RRRR

Zaslání zlomu paní Černé

23.11.RRRR

Paní Černá a pan Vyskočil musí odevzdat práci (kontrolu textu pro Jitku a Romču,Eva jen velmi orientačně) - provedení korektur až do konečné tiskové předlohy

30.11.RRRR

Zaslání tiskové předlohy paní Wolfové

01.12.RRRR

Romča odeslání finálního textu do tiskárny Ateliér Černý (vždy se 14 denním předstihem Romča informuje tiskárnu, že texty dorazí) A po vytištění kontroluje, že tiskárna texty dodala do Sendu

01.12.RRRR

Romča/ Jitka upozorní Honzu, že se musí spojit se službou Send a požádat je o rozeslání časopisu a dodat jim aktuální adresy

14.12.RRRR

Honza kontroluje službu Send, že vše obdržela a rozeslala

Platí i pro všechny následující roky.

