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Žáci bechyňské základní školy budou při tělocviku cvičit s novými
pomůckami
Tisková zpráva 23/2015
V Základní škole Františka Křižíka Bechyně vyřešili problém zastaralého vybavení ve třídách
a tělocvičně. S koncem školního roku pořídili nové pomůcky na tělesnou výchovu, dílenské
stoly, nábytek i pomůcky pro biologii a fyziku. Celkem škola do nového vybavení investovala
1,3 milionu korun, z toho 1,1 milionu pokryla dotace z ROP Jihozápad.
Nové vybavení v tělocvičně využijí nejenom žáci základní školy při tělesné výchově, ale i děti
z kroužku gymnastiky při školním klubu. „Pořídili jsme nafukovací pás určený hlavně pro
dětskou gymnastiku, rozkládací klín, švédskou bednu a dětskou kladinu,“ uvedl ředitel školy
Milan Kožíšek.
Nové pomůcky budou žáci od začátku příštího školního roku využívat i při hodinách pracovní
výchovy. „Původní vybavení školních dílen bylo třicet let staré, vypadávaly zásuvky na nářadí
a svěráky buď vůbec nefungovaly, nebo byly poruchové. S takovým vybavením hrozilo, že se
děti při výuce zraní,“ uvádí ředitel. Škola nově pořídila osm velkých dílenských stolů a
šestnáct svěráků.
Ve škole vyměnili i další staré a poškozené vybavení. Pořízeny byly školní lavice, židle a
pylonové i interaktivní tabule „Tabule byly staré více než 25 let, každý rok jsme je natírali, ale
stejně se pořád loupaly a velmi ztěžka se ovládaly. Také jsme měli málo interaktivních tabulí,
které dnes již při výuce začínají být samozřejmostí,“ uvádí ředitel. Lavice a židle byly více než
15 let staré a poškozené. Navíc neodpovídaly stanovisku Krajské hygienické stanice, dle
kterého neodrážely vzrůst dětí, protože v jedné třídě se výška žáků značně liší. Problém škola
vyřešila novým výškově stavitelným nábytkem.
Škola také pořídila pomůcky, které by mohly zvýšit oblíbenost biologie a fyziky mezi žáky.
„Byly nakoupeny názorné pomůcky, díky kterým budou moci učitelé dětem vše názorně
ukázat. Při biologii na žáky čekají nové mikroskopy a modely částí lidského těla a při fyzice
modely motorů a souprava pro pokusy s vakuem,“ doplňuje Kristýna Šandová ze společnosti
G-PROJECT, která dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních pravidel.
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