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Základní škola Nová Bystřice modernizovala učebny
Tisková zpráva 8/2015
Základní škola Nová Bystřice dokončila modernizaci svých učeben za 2,4 miliony korun. Žáci
se těší z nové jazykové a počítačové učebny, interaktivních tabulí i moderního nábytku ve
třídách. Nové vybavení nakoupila škola díky dotaci z ROP Jihozápad.
„Výuka s klasickými tabulemi, sešity a učebnicemi už v dnešní moderní době žáky tolik
nenadchne. Proto jsme se ke stávajícím 14 interaktivním tabulím rozhodli pořídit tyto tabule
do dalších šesti tříd,“ uvedl Václav Šilhan, ředitel školy. Nakoupeny byly i nové katedry a
skříně, které nahradily mnohdy i 25 let starý nábytek v žalostném stavu.
Škola také vybudovala zbrusu novou počítačovou učebnu, která bude sloužit i pro výuku
cizích jazyků. Původní jazyková učebna měla již poněkud zastaralé vybavení a byla zde často
poškozená, řadu let stará a mnohdy nefunkční sluchátka. „Nová Bystřice leží jen kousek od
hranic, výuka cizích jazyků je tak pro školu prioritou. Místní obyvatelé potřebují dobře ovládat
němčinu, aby uspěli na trhu práce. Totéž ale platí i pro výuku anglického jazyka. Věříme, že
nové metody ve výuce cizích jazyků za pomoci moderních technologií pomohou zlepšit
znalosti žáků v oblasti cizích jazyků,“ dodala Andrea Zemánková ze společnosti G-PROJECT,
která na projekt sehnala dotaci z ROP Jihozápad.
Celkové výdaje: 2,4 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 2,02 mil. Kč
Výstupy:
- 6 interaktivních tabulí s veškerým příslušenstvím (včetně PC)
-

1 kompletně vybavená učebna výuky práce na počítačích a cizích jazyků (včetně
25 počítačových souprav)

-

nový nábytek do tříd: 32 skříní, 48 skříní se zásuvkami a 16 stolů (kateder)
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Společnost G-PROJECT, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších poradenských agentur zaměřujících se na oblast asistence
žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Byla založena ještě před vstupem České republiky do
Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než dvě miliardy korun z evropských
fondů. Společnost G-PROJECT, s.r.o. klade velký důraz na odpovědnost vůči svému okolí. Proto také realizuje firemní grantový

program, v rámci něhož rozděluje finanční prostředky mezi potřebné projekty. Zaměřuje se též na environmentální důsledky své
činnosti a věnuje se rozvoji regionu. Dlouhodobou prioritou společnosti je zvýšení transparentnosti všech dotačních programů.
Tuto snahu potvrzuje i titul Odpovědná firma roku Jihočeského kraje 2010, který společnost G-PROJECT, s.r.o. získala v rámci
soutěže Vodafone Firma roku 2010. V této soutěži se dostala i mezi deset nejlepších finalistů v boji o titul Vodafone Firma roku
2010 Jihočeského kraje.
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