Modernizace jazykové učebny v ZŠ Štramberk
Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk
Projekt číslo 1.10/2.1.00/30.01583 „Modernizace jazykové učebny v ZŠ Štramberk“, který je
spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 –
Infrastruktura veřejných služeb, další oblast podpory 2.1.1 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání,
prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu je vybudování jazykové učebny na ZŠ a MŠ Štramberk (modernizace vybavení
včetně souvisejících stavebních úprav). Realizací projektu budou vytvořeny srovnatelné podmínky
vyučování cizího jazyka pro 2 skupiny žáků.
Cíle projektu jsou:
 Zvýšení materiálního zabezpečení školy prostřednictvím pořízení multimediálního vybavení a
pomůcek do zastaralé jazykové učebny
 Provedení stavebních úprav, které přímo navazují na pořizované vybavení (v rámci stavebních
úprav bude vedena elektroinstalace v podlaze, ne po podlaze v lištách z důvodu bezpečnosti žáků, a
následně bude položena krytina)
 Zlepšení zázemí pro povinnou výuku cizích jazyků
 Zlepšení zázemí pro pořádání jazykových kroužků ZŠ (mimo povinnou výuku) a pro pořádání
soutěží, na které bude učebna také využita
 Vytvoření pavilonu jazyků
 Zvýšení motivace žáků k výuce jazyků díky využití multimediálního zařízení a pomůcek při výuce
jazyků
 Zvýšení motivace učitelů k výuce jazyků díky využití multimediálního zařízení a pomůcek při
výuce jazyků
 Zvýšení možnosti dalšího vzdělávání žáků díky výuce jazyků prostřednictvím multimediálního
vybavení a pomůcek a následně zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce
Realizace projektu zahrnuje:
 Dodávku multimediálního vybavení (jazyková laboratoř včetně ozvučení, multifunkční zařízení,
dataprojektor, interaktivní tabule, notebook učitelský a žákovský, tablety, katedra pro učitele)
 Dodávka nábytku (interiérové skříně, žákovské lavice a židle, zatemnění učebny)
 Dodávka software (výukové programy)
 Stavební práce (demontáž stávající podlahy, vysekání drážek pro rozvod žlabů a podlahových
krabic, nové silové a datové rozvody v podlahových žlabech, srovnání podlahy samonivelační
hmotou, pokládka nového PVC, nový nástěnný rozvaděč s předpěťovou ochranou)
Datum zahájení projektu:
Datum podání žádosti:
Datum o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace:
Fyzická realizace projektu:
Předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu:
1

20. 11. 2013
23. 01. 2014
27. 05. 2014
28. 02. 2015
28. 04. 2015

Finanční rozpočet projektu dle žádosti o dotaci
Odhadované náklady (schváleno na 20. zasedání ZM Štramberka, konaného dne 22. 1. 2014):
Předpokládané celkové výdaje projektu:
Předpokládané celkové způsobilé výdaje:
Maximální výše poskytnuté dotace z rozpočtu RR:
Spolufinancování příjemcem:

970 226,23 Kč
970 226,23 Kč
824 692,00 Kč (85%)
145 534,23 Kč (15%)

Realizace projektu:
1. Dodávka multimediálního vybavení
Dodavatel: SHARP CENTRUM OLOMOUC s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 Olomouc, IČ
25353233
Dodávka zahrnuje: digitální diktafon, sluchátka, multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, skener),
Interaktivní set (dataprojektor, interaktivní tabule, pylonový systém s keramickými křídly), notebook
učitelský, vizualizer, tablety, žákovské stanice, notebooky žákovské, katedra s jazykovým
laboratorním systémem pro učitele, wi-fi router, židle pro učitele
Dodávka multimediálního vybavení byla realizována a předána v termínu dle Kupní smlouvy – 31.
03. 2015.
Celková cena dodávky: 595 157,00 Kč včetně DPH
2. Provedené stavební práce související s dodávkou multimediálního zařízení
Dodavatel: J&D stavební práce s.r.o., Mniší 115, 742 21 Kopřivnice, IČ 27795233
Byla provedena demontáž stávajícího PVC a vysekání drážek pro rozvod žlabů a podlahových krabic,
dobetonování rýh, srovnání samonivelační hmotou a pokládka nového PVC. Byly realizovány nové
silové a datové rozvody v podlahových žlabech, které jsou ukončeny přípojnými podlahovými
krabicemi zajišťující připojení ke každé lavici ve třídě. Ve třídě byl nainstalován nový rozvaděč, ze
kterého byl proveden nový rozvod. Přívod do nové krabice je ze stávajícího rozvaděče umístěného v
1. NP, vedení NN je částečně řešeno v lištách pod stropem (k interaktivní tabuli), v drážkách ve zdivu
a ve žlabech v podlaze.
Stavební práce byly dokončeny a předány v termínu dle Smlouvy o dílo – 27. 02. 2015.
Celková cena stavebních prací: 186 796,29 Kč včetně DPH
3. Dodávka nábytku
Dodavatel: MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín, IČ 16627971
Předmětem dodávky nábytku bylo: interiérové skříně, žákovské lavice a židle, zatemnění učebny.
Dodávka nábytku byla realizována a předána v termínu dle Kupní smlouvy – 27. 02. 2015.
Celková cena dodávky: 109 599,38 Kč včetně DPH
4. Dodávka software
Dodavatel: EDUKA CENTRUM s.r.o., Bezručova 1166/14, 785 01 Šternberk, IČ 28567111
Předmětem dodávky software byly výukové programy: TS Angličtina 3 - multi, TS Angličtina 4 –
multi, TS Angličtina 5 – multi, iTOOls 4, Project 4, New Edition, TS Němčina 1 – multi, TS Němčina
2 – multi, Lingea Lexicon 5 – anglický slovník platinum Single EDU, Lingea Lexicon 5 – německý
slovník platinum Single EDU, Raduga po-novomu 1 i-učebnice verze 2011 (školní multilicence),
Raduga po-novomu 2 i-cvičení (školní multilicence), Raduga po-novomu 1 i-cvičení (školní
multilicence), Raduga po-novomu 2 i-učebnice verze 2011 (školní multilicence), Lingea Lexicon 5 –
ruský velký slovník Single EDU.
Dodávka software byla realizována a předána v termínu dle Kupní smlouvy – 26. 03. 2015.
Celková cena dodávky: 51 821,88 Kč včetně DPH
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Další harmonogram realizace projektu:
Předložení závěrečné monitorovací zprávy se žádostí o platbu – 28. 04. 2015

Datum: 16. 04. 2015
Zpracoval: Ing. Oldřich Škrabal – místostarosta města
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