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Žáci ZŠ Dubné budou při výuce provádět experimenty
Tisková zpráva 10/2015
Žáci druhého stupně Základní školy Dubné se těší z nového vybavení, díky kterému bude
výuka zábavnější. Škola nakoupila s pomocí evropské dotace pomůcky, pomocí nichž budou
žáci při výuce fyziky, chemie a přírodopisu provádět nejrůznější experimenty.
Za 1,3 milionů korun škola nakoupila do odborné učebny přírodovědných předmětů systém
měřících senzorů a odborné pomůcky. „Měřící systém bude propojený s tablety, které jsme
v rámci projektu také nakoupili. Žáci tak neuslyší pouze teorii, budou si moci různé fyzikální
zákony sami vyzkoušet. Newtonovy zákony, elektrické a magnetické pole či například zákon
lomu už pro ně nebudou jen definice, které se musí nazpaměť naučit. Vše si díky novým
pomůckám ukážou v praxi a pochopí,“ uvedl Václav Meškan, ředitel ZŠ Dubné. Škola věří, že
se jejich snaha projeví ve zvýšeném zájmu žáků o navazující studium technických oborů.
Právě absolventů těchto oborů je na trhu práce stále nedostatek.
V rámci projektu byly pořízeny i interaktivní tabule. „Výuka s klasickými tabulemi přestává být
pro žáky zajímavá, interaktivní tabule jsou pomalu nutností,“ dodal ředitel.
„Na projekt Základní školy Dubné byla schválena dotace z ROP Jihozápad ve výši více než
1,1 milionu korun. Nyní je projekt ukončen a budeme žádat o proplacení dotace,“ uvedl
Michal Beránek ze společnosti G-PROJECT, která na projekt zpracovala úspěšnou žádost o
dotaci a nyní projekt administruje.
Celkové výdaje: 1,3 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,1 mil. Kč
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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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