
 

 

Obec Horní Ředice získala dotaci na projekt s názvem 

„Stavební úpravy a pořízení vybavení učebny informatiky a venkovní učebny při ZŠ Horní 

Ředice“ 

 

Stručný popis projektu 

V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám a vybavení nové učebny Informatiky 

(přemístění učebny do nových vhodnějších prostor) a k vybavení venkovní odborné učebny při Základní 

škole Horní Ředice.  

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Horní Ředice.  

 

Na tento hlavní cíl jsou vázány tři další cíle, jejichž realizace povede k naplnění hlavního cíle projektu: 

1) Zvýšení kvality výuky odborných předmětů se zaměřením na výpočetní techniku 

2) Zvýšení kvality výuky dalších odborných předmětů 

3) Zvýšení materiálně-technického zázemí pro nepovinné specifické odborné předměty/ kroužky  

 

V rámci realizace projektu dojde k výměně zastaralého vybavení a nákupu nových, moderních 

výukových prostředků do IT učebny. Učebna bude mít kapacitu 14 žáků. Realizace zahrnuje 

výměnu zastaralých PC s monitory za nové vč. MS Office s přenositelnou licencí, kterou současné 

PC nemají, v rámci projektu budou nakoupeny i nové bezdrátové klávesnice a myši, nový server, 

nový operační systém pro server, CAL device a TP-Link rackmout Switch. Dále bude vybavena 

novým nábytkem – stoly a židle pro 14 žáků, stůl a židle pro pedagoga a uzamykatelná skříň na 

uchovávání tabletů, papírů či cartridgí do multifunkční tiskárny, která bude umístěna na tuto skříň 

(tiskárna není součástí projektu). Zdi budou vybaveny magnetickými tabulemi a učebna bude 

vybavena interaktivní displejem se zabudovaným PC a stojanem vč. výukového software. 

Dále bude v rámci realizace projektu vybavena venkovní odborná učebna s kapacitou 18 žáků. 

Učebna bude vybavena novým nábytkem (stoly a židle) pro žáky i pedagogy, za účelem zajištění 

interaktivní výuky budou v rámci projektu nakoupeny tablety a ochranná pouzdra na tablety a 

učebna bude vybavena LED televizí 55´´ propojitelnou s notebookem pedagoga, který bude také 

pořízen v rámci projektu. V učebně bude vybudována hliníková stěna zasklená bezpečnostním 

sklem, stěna budou otevírací a zajistí kompletní uzavíratelnost venkovní učebny a tím i její 

využitelnosti do více měsíců v rámci školního roku. 

 

Termín realizace projektu 

Termín realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020. 

Na realizovaný projekt je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného 

regionální operačního programu. 


