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Základní škola v Písku má nové vybavení
Tisková zpráva 33/2015
Základní škola Jana Husa v Písku modernizovala za 3,4 miliony své učebny. Škola nakoupila
sedm interaktivních tabulí, nábytek do tříd či počítače. Při hudební výchově budou mít žáci
nově k dispozici digitální piano a bicí soupravu. Nové pomůcky škola pořídila i pro výuku
biologie, informatiky a tělocviku.
„Několik základních modelů interaktivních tabulí jsme již měli, ale pro našich téměř 800 žáků
to nestačilo. Moc se nám tabule osvědčily, žáky díky nim výuka více baví,“ uvedl ředitel školy
Jan Adámek. Škola pořídila vedle tabulí i počítače, měřící senzory na fyziku, pomůcky na
tělesnou výchovu, pomůcky na biologii od torza lidského těla až po mikroskopy.
Škola získala na modernizaci svých učeben téměř třímilionovou dotaci z ROP Jihozápad. V
těchto dnech škola projekt dokončuje a bude žádat o proplacení dotace.
Realizátor projektu: Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
Celkové výdaje: 3,44 mil. Kč
Z toho dotace z ROP Jihozápad: 2,92 mil. Kč

Tento projekt Zkvalitnění vybavení školy 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.

