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Škola se snaží, aby žáky bavila fyzika a chemie
Tisková zpráva 24/2015
Na písecké Základní škole J. K. Tyla modernizovali za dva miliony čtyři odborné učebny.
Nové vybavení, díky kterému bude možné při výuce provádět experimenty, čeká na žáky
v učebnách fyziky, chemie, přírodopisu a dílnách. Škola věří, že si žáci díky novým
pomůckám více oblíbí přírodovědné předměty.
„Nechceme, aby se naši žáci jen nazpaměť naučili chemické vzorečky a nevěděli, co
znamenají a proč se je vůbec učí. Taková výuka postrádá smysl. Proto jsme kromě
interaktivních tabulí nakoupili i měřící senzory a odborné pomůcky, díky kterým budeme
provádět při chemii, fyzice a přírodopisu pokusy,“ uvádí ředitel školy Pavel Koc.
Při přírodopisu tak například žáci mohou měřit srdeční frekvenci při tělesném zatížení,
následně stanovit dobu zotavení po sportovních cvičeních a porovnat trénované a
netrénované testované osoby. Do učebny fyziky budou kromě senzorových pomůcek
pořízeny i tablety a nejrůznější modely. Například model vodní elektrárny, parního stroje,
různých motorů či indukční elektřiny.
Celkem si projekt vyžádal dva miliony korun, z toho 1,4 milionů uhradí škola z dotace v rámci
ROP Jihozápad. „Evropská unie prostřednictvím dotací podporuje v poslední době zejména
nákup takového vybavení, které by zvýšilo zájem žáků o další studium přírodovědných
disciplín. Ty jsou dnes často vnímány jako neatraktivní a suchopárné,“ dodává Lukáš Tryml
ze společnosti G-PROJECT, který dohlíží na to, aby byl projekt realizován dle dotačních
pravidel a škole byla dotace co nejdříve proplacena.
Realizátor projektu: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek
Celkové výdaje: 2 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,4 mil. Kč

Tento projekt Rekonstrukce odborných učeben ZŠ J. K. Tyla Písek – podpora přírodovědného a
technického vzdělávání je spolufinancován Evropskou unií.
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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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