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Žáci Základní školy v Miroticích budou hrát při hudební výchově na
elektrickou kytaru
Tisková zpráva 27/2015
Základní škola Mikoláše Alše v Miroticích modernizovala vybavení ve čtyřech svých
učebnách. Proměnou prošly učebny informatiky, přírodních věd, cizích jazyků a hudební
výchovy. Při hudební výchově tak mohou žáci hrát na novou elektroakustickou a basovou
kytaru. Pří chemii zas mohou žáci dělat pokusy na nových laboratorních stolech.
„Už nestačí pouhé zpěvníky, triangly a dřívka, abychom žáky při hudební výchově zaujali.
Chtěli jsme koupit moderní hudební nástroje, proto jsme koupili i basovou kytaru, basové
kombo, elektroakustickou kytaru a takzvané boomwhackers,“ uvádí ředitel školy Pavel Kozák.
Posledně jmenovaný nástroj jsou barevné plastové trubice laděné na určité tóny a díky
odlišné délce a tloušťce každý kus boomwhackers při úderu vydává jinak vysoký tón.
„Myslím, že žáky bude zejména tento nástroj bavit. Hra na boomwhackers je založená na
souhře všech hráčů. Navíc ovládání nástroje nevyznačuje zvláštní nadání, hrát může
v podstatě kdokoliv,“ uvádí ředitel.
Další učebnou, která byla modernizována, je učebna přírodních věd, kam byla pořízena
interaktivní tabule, digestoř pro chemické pokusy, laboratorní stoly a další nábytek.
Interaktivní tabule jsou nové i v učebně cizích jazyků a učebně hudební výchovy. „Učitelé si
nemohou výuku na interaktivních tabulích vynachválit. Žáci jsou více soustřední a výuka je
více baví. Dosud jsme měli šest tabulí, nyní jsme přikoupili tři další,“ dodává ředitel školy. Do
učebny informatiky škola pořídila nové počítače, tiskárnu, scanner, kopírku a nábytek.
„Škola modernizovala své učebny díky evropské dotaci. Z ROP Jihozápad získala škola 1,9
milionu korun. Celkem si projekt vyžádal 2,2 milionů,“ uvádí Lukáš Tryml ze společnosti GPROJECT, který zpracoval úspěšnou žádost o dotaci a nyní projekt řídí.
Realizátor projektu: Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek
Celkové výdaje: 2,2 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,9 mil. Kč

Tento projekt Vybavení ZŠ Mirotice 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.

2

