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Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace, je partnerem projektu
Interaktivní duhová škola a výrazně přispíval ke zdárné realizaci celého projektu. Hlavním
úkolem partnera v přípravné fázi bylo definování základních parametrů projektu a stanovení
rozsahu pořizovaného vybavení s ohledem na potřeby výuky. V realizační fázi bylo hlavním
úkolem spolupráce při instalaci vybavení a zaškolení pedagogů. Ve fázi provozní bude
partner zajišťovat řádnou údržbu pořízeného vybavení a zajišťovat jeho řádné využití
v souladu s podmínkami programu.
Projekt byl předložen do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (http://www.rr-jihozapad.cz/ ).
Příjemcem dotace je Obec Břasy. K popisu smlouvy o poskytnutí dotace došlo dne
30.1.2015.
Zahájení fyzické realizace projektuje bylo uskutečněno podpisem smlouvy na administrátora
projektu ze dne 30.12. 2014. Následně proběhlo zjednodušené výběrové řízení, které bylo
rozčleněno tematicky do třech samostatných částí nábytek, učební pomůcky a počítače,
přístroje, technika. Část " počítače, přístroje, technika" byla v prvním vyhlášení zrušena z
důvodů nezájmu uchazečů a vysoké nabídkové ceny. Tato část byla úspěšně realizována až
v druhém vyhlášení. V prvním vyhlášení tak došlo k podpisu smlouvy na dodavatele
učebních pomůcek - společnost Trispot Havel s.r.o. (podpis smlouvy 17.4. 2015) a
dodavatele nábytku - společnost Jarmila Bambulová - služba školám (podpis smlouvy 21.4.
2015). Část počítače, přístroje, technika byla realizována firmou Z+M Partner, spol. s.r.o.
vybranou v rámci druhého vyhlášení (podpis smlouvy 19.5. 2015). Před zahájením prací byla
osazena informační deska. Dodavateli byl předložen aktualizovaný harmonogram postupu
prací. Dodávky probíhaly dle předloženého harmonogramu a uzavřených SoD. Provedené
dodávky proběhly plně v rozsahu uvedeném v SoD. Dodané vybavení bylo přebráno bez
závad a bude řádně užíváno cílovými skupinami od nového školního roku 2015/2016.
Fyzická realizace projektu byla ukončena plněním Dohody o provedení práce paní Hanou
Kočkovou (asistentka manažera) k 30.7. 2015. Ukončení projektu spolu s žádostí o platbu
bylo stanoveno na 27.8. 2015. Stanoveným indikátorem je „Počet nově pořízeného vybavení
pro zvýšení kvality vzdělávání“, která činí 9 souborů. Celkové výdaje projektu byly ve výši 3,7
mil. Kč. Výše dotace činí 85% ze způsobilých výdajů projektu.
Předmětem projektu bylo vybavení učeben a tříd s ohledem na zajištění maximálního
zvýšeni efektivity výuky žáků. Na 2. stupni bylo vybaveno 5 kmenových tříd novým
skříňovým nábytkem, 2 kmenové třídy lavicemi a židlemi. Byla inovována zastaralá jazyková
učebna z 90. let - vybavení interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem a
moderními ovládacími moduly. Počítačová učebna byla vybavena interaktivní tabulí, počítači
a tiskárnou. Dojde také k zakoupení tabletů. Interaktivní učebna byla dovybavena počítačem
a kopírkou. Do učeben byla nainstalována též televize s DVD přehrávačem.
V budově 1. stupně byly v kmenových třídách instalovány interaktivní tabule, do počítačové
učebny se zakoupil a nainstaloval požadovaný software. Třídy a učebny se vybavily
požadovanou technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety. Dále byl doplněn kabinet
fyziky a chemie učebními pomůckami a dovybavila se tělocvična a hřiště školy sportovními
pomůckami a kabinet hudební výchovy nástroji.

