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Nová uãebna na Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí

S fieditelem ‰koly, panem Ing.
Stanislavem La‰tÛvkou jsme hovofiili
na téma dal‰ích projektÛ.

Pane fiediteli, va‰e ‰kola je známá
sv˘mi aktivitami pfii vyuÏívání grantÛ
z Evropského sociálního fondu,
Národní agentury pro evropské vzdû-
lávací programy nebo Jihomorav-
ského kraje. Jaké projekty momen-
tálnû realizujete, na co se mohou
studenti tû‰it?

Díky schválenému projektu zamû-
fieného na environmentální v˘chovu
v terénu jsme zaãali od 1. 4. 2011 v˘-
raznû zkvalitÀovat technické vybave-
ní. Do‰lo k nákupu nejen notebookÛ
a poãítaãÛ, ale i horsk˘ch kol, video-
kamer, fotoaparátÛ, GPS navigací
a dal‰ích. Díky grantové podpofie jsou
na úãastníky terénní v˘uky kladeny
minimální poÏadavky na finanãní
spoluúãast. 

Velké pfiekvapení ãeká na‰e studen-
ty od záfií pfií‰tího ‰kolního roku. JiÏ
pfies hlavní prázdniny bude ve ‰kole
vybudována moderní experimentální
uãebna pro v˘uku fyziky, chemie a
biologie. TûÏi‰tûm práce v této uãeb-
nû bude vyuÏívání názorn˘ch pomÛ-
cek, jako jsou sady Pasco a pouÏívání
moderní v˘poãetní a didaktické tech-

niky, která bude souãástí této uãebny.
Vybudování uãebny je souãástí reali-
zace projektu z programu OP VK na-
zvaného Experimentální uãebna pro
v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ a fi-
nancovaného z prostfiedkÛ Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpo-
ãtu âeské republiky. Dojde také
k modernizaci uãebny v˘poãetní tech-
niky, na tuto aktivitu budou pouÏity
prostfiedky z programu EU peníze
stfiedním ‰kolám. Toto nejsou jediné
projekty, které realizujeme. Podrobnû
o v‰ech na‰ich projektech pí‰eme na
na‰ich webov˘ch stránkách.

Jak vysok˘ celkov˘ rozpoãet vám
byl schválen? Do kter˘ch projektÛ
peníze pÛjdou?

Na projekt Experimentální uãebna
pro v˘uku pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ
máme k dispozici rozpoãet ve v˘‰i
témûfi 7.500.000 Kã, kter˘ budeme
ãerpat na 4 klíãové aktivity. Jsou ji-
mi vybudování jiÏ zmínûné experi-
mentální uãebny, pofiízení technické
a pfiírodovûdné knihovny, která bude
vyuÏívána jako odborn˘ literární
zdroj pro v˘ukové ãinnosti v experi-
mentální uãebnû, a v neposlední fiadû
navrÏení systému exkurzí, praktic-

k˘ch cviãení a kurzÛ, na kter˘ch bu-
dou teoretické poznatky získané pfii
v˘uce ovûfiovány. Souãasnû je cílem
zatraktivnit v˘uku pfiírodovûdn˘ch
pfiedmûtÛ a skloubení teoretick˘ch
poznatkÛ s praktick˘mi dovednost-
mi. Nejvût‰í ãást rozpoãtu pÛjde prá-
vû na experimentální uãebnu a její
vybavení. Z prostfiedkÛ EU peníze
stfiedním ‰kolám obdrÏíme ãástku
cca 700.000 Kã.

Dovolte se mi zeptat na uãebnu,
máte jiÏ pfiedstavu o jejím vzhledu?

V rámci projektu jsme si nechávali
vypracovat nûkolik návrhÛ na uspofiá-
dání nábytku v uãebnû. Rozhodli jsme
se, Ïe studentÛm umoÏníme zvolit si
návrh, kter˘ chtûjí. Studenti o návrhu
jiÏ rozhodli v anketû a tak pfiedstavu
o rozmístûní nábytku a vzhledu uãeb-
ny sice máme, ale v souãasné dobû se
snaÏíme vyfie‰it kaÏd˘ detail tak, aby
práce v uãebnû a vyuÏívání v‰ech pro-
stfiedkÛ, které budou k dispozici byla
co nejefektivnûj‰í.

Pane fiediteli, dûkuji za rozhovor

Martin Polick˘
Foto: archiv ‰koly

Vizualizace nové uãebny.

Platnost do 30. 6. 2012

Lékárna BH Agapé s.r.o.
Otakara Kubína 179, Boskovice
(v Nemocnici Boskovice s.r.o.)

poskytuje slevu 10%
na v‰echny pfiípravky na ochranu
zvífiat proti klí‰ÈatÛm a blechám

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí rozhodnû nepatfií mezi ‰koly, kter˘m by mohl b˘t vyt˘kán nedostatek aktivity pfii vyuÏí-
vání grantov˘ch moÏností. V minulém roce byly na ‰kole dokonãeny dva projekty financované z „evropsk˘ch penûz”
t˘kající se alternativního hodnocení studentÛ a rozvoje dovedností v pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtech. Jak ‰kola informu-
je, názornost a zajímavost e-learningov˘ch kurzÛ moodle nebo lekcí pro interaktivní tabule si budou moci studenti sa-
mi posoudit od prvních dnÛ po nástupu na ‰kolu a to v ‰estiletém i ãtyfiletém studijním cyklu.

Otevfieno:  Po-Pá  9.00-12.00   12.30-17.00
So 9.00-11.00

Kpt. Jaro‰e 27, Boskovice,
mobil: 736 537 207

Tlakov˘ hrnec DUO 4 + 6 litrÛ
PÛvodní cena 2 999 Kã  Akãní cena 2 099 Kã

Akãní ceny na hrnce a kastroly HOME PROFI -20 %

NoÏe AZZA -15 %

Akce trvá od 15. kvûtna do 10. ãervna nebo do vyprodání zásob


