České Budějovice
22. července 2015

V ZŠ Protivín nahradili starý CD přehrávač digitální jazykovou
učebnou
Tisková zpráva 29/2015
Základní škola Protivín se rozhodla zkvalitnit výuku cizích jazyků. Pořídila proto novou
specializovanou multimediální třídu pro výuku jazyků, kde zastaralý CD přehrávač vystřídaly
interaktivní tabule, počítač, sluchátka a mikrofony.
„Chceme děti naučit jazyk aktivně využívat. V nové učebně dostanou více prostoru a více se
zapojí do výuky. Také se výrazně zkvalitní poslech, na starém CD přehrávači nebylo
nahrávkám mnohdy kvalitně rozumět,“ uvádí ředitel školy Václav Křišťál. Škola pořídila
základní verzi jazykové laboratoře, kde jsou žáci vybaveni sluchátky s mikrofonem. Obrazové
materiály učitel sdílí přes interaktivní tabuli. Do učebny navíc škola pořídila nový nábytek.
Vedle jazykové učebny škola koupila i pět nových interaktivních tabulí. „Měli jsme dosud
deset interaktivních tabulí, což je ale pro našich více než 400 žáků nedostačující. Na
nedostatek tabulí si stěžovali zejména učitelé. V jedné učebně mohli využít již připravené
materiály prostřednictvím interaktivní tabule, zatímco v jiné, kde interaktivní tabule není,
museli žákům látku složitě popisovat,“ dodává ředitel.
Škola realizovala projekt díky evropské dotaci. „Celkem si investice vyžádala 1,9 milionů,
z toho 1,6 milionů pokryje dotace z ROP Jihozápad,“ dodal Lukáš Tryml ze společnosti GPROJECT, který zpracoval úspěšnou žádost o dotaci a nyní projekt administruje.
Realizátor projektu: Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238
Celkové výdaje: 1,9 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 1,6 mil. Kč

Tento projekt Modernizace výuky na ZŠ Protivín 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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