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Stručný popis projektu
Projekt bude realizován na území obce Býšť. Místem realizace je Základní škola Eduarda Nápravníka
Býšť, okres Pardubice.
Předmětem projektu je přebudování stávajícího kabinetu Fyziky a části odborné učebny Chemie a
Fyziky na novou učebnu Informatiky, podporovanou digitálními technologiemi a vybavenou zařízením.
Kapacita učebny bude 22 žáků. Další částí projektu je vybudování vnitřní konektivity v celé škole,
především na 1.stupni a ve staré budově školy, kde v současné době zcela chybí internetové připojení.
Součástí projektu je také řešení bezbariérovosti od vchodu školy až do učebny informatiky.

Cíle a výsledky projektu:
Hlavním cílem projektu s je Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Býšť.
Na tento hlavní cíl projektu jsou navázány tři dílčí cíle:
1. Zvýšení kvality výuky odborných předmětů na ZŠ Býšť
Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním nové učebny Informatiky ze současného kabinetu Fyziky a
odborné učebny Fyziky a Chemie. Učebna Informatiky bude mít kapacitu 22 žáků a v rámci projektu
bude pořízeno i vybavení učebny, technika a SW pro výuku.
Předměty vyučované v nové IT učebně: Informatika, Zeměpis, Přírodopis, Matematika 2. st.,
Matematika 1. st., Fyzika, Chemie.
Kroužky: Kroužek deskových her a logiky, Předmět speciálně pedagogické péče pro žáky (doučování).
2. Zvýšení kvality všeobecné výuky vlivem vybudování síťové infrastruktury pro 1. stupeň ZŠ
Býšť a zajištění konektivity celé školy
Naplnění tohoto dílčího cíle bude dosaženo prostřednictvím vytvoření školní síťové infrastruktury
především pro starou budovu školy a 1. stupeň. Tyto prostory nejsou v současné době pokryty síťovým
připojením. Prostory staré budovy a 1. stupně budou pokryty kvalitním připojením k veřejnému
internetu, což se projeví na kvalitě výuky a zapojování informací využitelných po síti do výuky. Celá
škola ZŠ Býšť bude mít zajištěnou konektivitu.
3. Zajištění možnosti studia na ZŠ Býšť i žákům se zdravotním handicapem
Zajištění bezbariérovosti školy je vyřešeno schodolezem, který byl pořízen před realizací tohoto
projektu. Ve stejném podlaží jako učebna Informatiky je vybudováno bezbariérové WC.
V rámci projektu bude upraven vstup do učebny Informatiky tak, aby byl bezbariérový a dveře široké
pro možnost vjezdu invalidního vozíku. V učebně bude vyhrazen prostor pro žáka se zdravotním
handicapem, který bude moci využívat přizpůsobenou lavici. Pro žáka se zrakovým postižením bude
v rámci projektu pořízena elektronická lupa s osvětlením.
Projekt „Vybudování odborné učebny IT včetně konektivity v celé ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres
Pardubice“ je spolufinancován Evropskou unií.

