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Číslo projektu:  CZ.1.14/2.4.00/34.03274 

Název projektu:  Pořízení vybavení Základní školy Povážská Strakonice pro 

zefektivnění výuky a učení 

Partner projektu: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 
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Tento projekt byl připravován v průběhu roku 2014 a realizován v roce 2015. 

Hlavním cílem bylo dovybavit Základní školu Povážská Strakonice nábytkem a pomůckami, 

které škole chyběly a jsou potřebné pro podporu moderní výuky i technického vzdělávání. 

Stanovili jsme si čtyři oblasti: 1. dovybavení školy IT, 2. dovybavení tělocvičny, 3. dovybavení 

školních dílen, 4. soubor nábytku pro učebnu 1. stupně. 

1. V rámci dovybavení školy IT bylo zakoupeno 5 interaktivních tabulí, dále 

12 mikroskopů s připojením na PC k výuce přírodopisu, 15 kusů měřících systémů k 

doplnění již stávajících pomůcek PASCO (např. senzor krevního tlaku, senzor počasí s 

anemometrem, senzor GPS, hloubkoměr s teploměrem, průtokoměr s teploměrem 

apod.) a 20 tabletů pro mobilní IT učebnu v celkové ceně dodávky 819 727,-Kč. 

2. V rámci dovybavení tělocvičny byla pořízena švédská bedna, koza, dva odrazové 

můstky, gymnastický koberec a vozík na jeho přepravu, laťka a stojany na skok vysoký 

a trampolína v celkové ceně 61 589,-Kč. 

3. Do školních dílen bylo zakoupeno 10 kusů ponků, k nim 20 otočných židlí, svěráky, 

pájecí pistole, bezpříklepová vrtačka, ztužidla, střihačka plechu a řezačka na polystyren 

v celkové ceně 96 023,-Kč. 

4. Dále jsme pořídili 13 kusů dvoumístných žákovských lavic výškově stavitelných, k nim 

26 kusů výškově stavitelných židlí a dvě sestavy dílů z tvrzeného molitanu s 

omyvatelným a snímatelným povlakem v ceně 72 936,-Kč. 

Celkem získala škola vybavení za 1 050 272,- Kč. Ve výběrových řízeních jsme vysoutěžili 

cenu o 85 331,-Kč nižší než činily předkládané nabídky. 


