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Příloha č. 1 - Žádost
Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů.

Žádost právnické osoby o dotaci v rámci projektů SIPVZ

Děti učí děti - Třebívlicko očima -náctiletých
evidenční číslo: 1016P2006

Název poskytovatele
dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kraj: Ústecký kraj
Název dotačního
programu:

Projekty SIPVZ

Rozsah: Regionální
Cílová skupina: Děti, žáci a studenti
Okruh: B - využití ICT na II. stupni základní školy a v odpovídajících

ročnících víceletých gymnázií,
Téma: Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím

ICT

Identifikační údaje o školském zařízení

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
Obec: Třebívlice
PSČ: 41115
Ulice, č. p.: U Zámku 7
Telefon: 416596018
Fax:
E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Prezentace na internetu: www.zstrebivlice.blog.cz
IČ: 46773355
DIČ: CZ46773355
Datum zápisu do
školského rejstříku:

01.01.2005

Číslo účtu: 100721438/0300
U peněžního ústavu: ČSOB
Adresa místně příslušného
finančního úřadu:

FÚ v Libochovicích, náměstí 5. května 50, Libochovice 411 17

Statutární orgán (statutární zástupci organizace)

Jméno, titul: Aranka Klupáková (Mgr.)
Funkce: ředitelka
Telefon: 416596018
E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Kontaktní adresa: Základní škola a Mateřská škola Třebívlice, U Zámku 7, 411 15

Třebívlice

Počet zaměstnanců v organizaci (aktuální stav)
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Přepočtený počet
pedagogických
pracovníků:

13

Počet žáků denního studia: 168

Údaje o projektu, na který je žádána dotace v rámci SIPVZ v roce 2006

Projekt: dvouletý
Doba realizace projektu: 01.05.2006 - 31.12.2007
Místo realizace projektu: ZŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
Projekty realizované v
minulých letech:
Anotace předkládaného
projektu:

Projekt je zaměřen na využití ICT při vytváření moderních
výukových materiálů v rámci připravovaného ŠVP, k posílení
vztahu ke svému okolí a pro nácvik prezentace jednotlivců. Žáci 7. -
9. ročníku postupně shromáždí, utřídí a zpracují do vlastních
prezentací historické, geografické, ekologické a kulturní informace
o Třebívlicích a jeho nejbližším okolí a pomocí digitálních
technologií je budou předávat spolužákům. Výstupem bude
CD-ROM s obrazovými, psanými i zvukovými informacemi,
sestavený z nejkvalitnějších prací žáků.

Řešitelský tým projektu

Jméno, titul: Ladislav Novák (Ing.)
Pracovní zařazení: učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na 2.stupni ZŠ
Telefon: 416596018
E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Kontaktní adresa: ZŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
Odborná erudice: VŠ, inženýr strojního oboru, kurz znalosti práce s počítačem, učitel

informatiky, dějepisu a zeměpisu

Jméno, titul: Aranka Klupáková (Mgr.)
Pracovní zařazení: učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na 2.stupni ZŠ
Telefon: 416596018
E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Kontaktní adresa: ZŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
Odborná erudice: VŠ, učitelství pro 2.a 3. stupeň Rj - Ov, výchovné poradenství,

učitelka zeměpisu a občanské výchovy, osvědčení SIPVZ úrovně P0

Jméno, titul: Marie Vinšová (Mgr.)
Pracovní zařazení: učitelka všeob. vzdělávacích předmětů na 2.stupni ZŠ
Telefon: 416596018
E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Kontaktní adresa: ZŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
Odborná erudice:  VŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ Čj-Nj, osvědčení SIPVZ úrovně Z

Jméno, titul: Lenka Reinhartová (Ing.)
Pracovní zařazení: učitelka všeob. vzdělávacích předmětů na 2.stupni ZŠ
Telefon: 416596018
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E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Kontaktní adresa: ZŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
Odborná erudice: VŠ, učitelství pro 2.st. ZŠ - Př, Ch; VŠZ, učitelka přírodopisu,

chemie, rodinné výchovy, osvědčení SIPVZ úrovně Z

Jméno, titul: Jiřina Urbanová
Pracovní zařazení: ekonomka ZŠ a MŠ Třebívlice
Telefon: 416596018
E-mail: zstrebivlice@seznam.cz
Kontaktní adresa: ZŠ Třebívlice, U Zámku 7, 411 15 Třebívlice
Odborná erudice: SŠ ekonomická

Základní údaje o celkových nákladech na projekt, na který je žádána dotace SIPVZ

První rok projektu
Výše požadované
dotace (Kč):

Výše vlastního
podílu organizace
(Kč):

Celkové náklady
projektu (Kč):

Investiční náklady: 19 250 8 250 27 500
Neinvestiční náklady: 75 950 32 550 108 500
OPPP včetně odvodů: 41 300 17 700 59 000
Z toho odvody na

zdravotní a sociální

pojištění:

0 0 0

Celkem: 136 500 58 500 195 000

Druhý rok projektu
Výše požadované
dotace:

Výše vlastního
podílu organizace:

Celkové náklady
projektu:

Investiční náklady: 3 150 1 350 4 500
Neinvestiční náklady: 47 950 20 550 68 500
OPPP včetně odvodů: 25 900 11 100 37 000
Z toho odvody na

zdravotní a sociální

pojištění:

0 0 0

Celkem: 77 000 33 000 110 000

Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe

Název organizace: Základní škola Terezín, okres Litoměřice
Obec: Terezín
PSČ: 41155
Ulice a č. p.: Na Krétě 354
Telefon: 416782274
Fax: 416782433
E-mail: zastupce@zsterezin.cz
Prezentace na internetu: www.zsterezin.cz
IČ: 46768491

Statutární orgán (statutární zástupci ověřovací organizace)
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Jméno, titul: Hana Bažantová (Mgr.)
Funkce: ředitel školy
Telefon: 416782274
Fax:
E-mail: reditel@zsterezin.cz
Kontaktní adresa: ZŠ Terezín, okres Litoměřice, Na Krétě 354, 411 55 Terezín

Datum: 21. 03. 2006
Příjmení, jméno a podpis
statutárního zástupce,
otisk razítka.

strana 4, celkem 4



Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1016P2006, příloha č. 2

Příloha č. 2 - Projekt, formulář
Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů.

Projekt SIPVZ

Děti učí děti - Třebívlicko očima -náctiletých
evidenční číslo: 1016P2006

Název poskytovatele
dotace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kraj: Ústecký kraj
Název dotačního
programu:

Projekty SIPVZ

Rozsah: Regionální
Cílová skupina: Děti, žáci a studenti
Okruh: B - využití ICT na II. stupni základní školy a v odpovídajících

ročnících víceletých gymnázií,
Téma: Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím

ICT

Identifikační údaje o školském zařízení

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Třebívlice
Obec: Třebívlice
PSČ: 41115
Ulice, č. p.: U Zámku 7
Telefon: 416596018
Fax:
E-mail: zs.trebivlice@tiscali.cz
Prezentace na internetu: www.zstrebivlice.blog.cz
IČ: 46773355
DIČ: CZ46773355
Datum zápisu do
školského rejstříku:

01.01.2005

Číslo účtu: 100721438/0300
U peněžního ústavu: ČSOB
Adresa místně příslušného
finančního úřadu:

FÚ v Libochovicích, náměstí 5. května 50, Libochovice 411 17

Obsah projektu

Cíl projektu a jeho zdůvodnění:
K vytvoření projektu nás vedla potřeba nového pojetí základního vzdělávání v rámci
připravovaného ŠVP vycházejícího z RVP.
Cílem projektu je v prvé řadě co nejširší aktivní zapojení žáků do výuky a práce nad
připravovaným materiálem, rozvoj používání IC technologií při výuce jednotlivých předmětů
vzdělávacího programu a zkvalitnění výuky práce s digitálními technologiemi. Dále upevnění
citového pouta k rodnému kraji a prohloubení poznatků o něm, nácvik kompetence vyhledávání,
třídění, zaznamenávání a vlastní prezentace získaných poznatků, motivace k týmové práci,
nácvik autoevaluace, rozvoj komunikace.
Předpokládáme, že konečný CD-ROM "Třebívlicko očima -náctiletých" bude kromě škol
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a školských zařízení využitelný i v knihovnách, informačních centrech aj. institucích právě pro
svou komplexnost informací o dané oblasti.

Definice ukazatelů dosažení cílového stavu (indikátory, jejich stav před započetím a po
ukončení projektu):
Dosažení cílového stavu bude sledováno na těchto indikátorech:
1. technická část - vybudování nové počítačové učebny a její napojení na současnou kapacitně
nevyhovující síť LAN, včetně připojení na internet, pořízení aplikačního softwaru,
dataprojektoru, notebooku a promítacího plátna.
Současný stav LAN - 1 počítač pro učitele a 6 počítačů pro žáky - bez CD i disketové mechaniky,
malá paměť.
2. tvůrčí část - tvorba výukových materiálů a zhotovení CD-ROMu, zvládnutí nového softwaru,
pořízení a úprava digitální fotografie, uchovávání informací, práce s dataprojektorem, vlastní
prezentace práce před spolužáky s využitím digitální technologie.
Současný stav - nula. Materiály o Třebívlicku nejsou z hlediska potřeb pro výuku zpracovány
uceleně. K dílčím tematickým informacím se musí žáci i ostatní propracovávat prostřednictvím
rozmanitých zdrojů.
V konečné fázi budou oba indikátory splněny a publikovány na webových stránkách školy.

Souvislost s ostatní činností organizace:
Práce s ICT přináší zpestření a aktivitu žáků a má pozitivní vliv na celý vzdělávací proces. Kromě
výuky užívají žáci technické vybavení k vydávání školního časopisu, jež je uveřejňován i na
internetových stránkách školy. Stranou nezůstává ani ostatní zájmová činnost školy. Ta je
rozvíjena prostřednictvím školní družiny a řady kroužků. K nejoblíbenějším vždy patřil kroužek
práce na počítačích. Toto smysluplné naplnění volného času a spolupráce žáků různého věku je i
dobrou prevencí proti šikaně a jiným sociálně patologickým jevům. 
Žáci dále využijí ICT i při přípravě na řadu soutěží, kterých se tradičně zúčastňují. Fotografie
zhotovené žáky budou využívány při akcích typu den otevřených dveří, akademie, tradiční
výstava žákovských prací v místním muzeu, výzdoba školy a dokumentace její historie a života. 
Ke spolupráci nad projektem chceme prostřednictvím žáků přizvat i rodiče, aby se i oni začali
více zajímat o své okolí, a mnohdy i o činnosti svého dítěte. Velkou šanci vidíme v oslovení
a spolupráci s radou rodičů a tradiční dobré spolupráci se zřizovatelem. Například chceme
v připravovaném výukovém materiálu upozornit na životní prostředí a propagovat třídění
odpadů, což je i zájmem obce.

Soulad s dlouhodobým záměrem zřizovatele:
Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem obce Třebívlice jako zřizovatele ZŠ a MŠ
Třebívlice. Obec chce zachovat a rozvíjet základní školu jako moderní a plně organizovanou,
proto podporuje zavádění moderních metod výuky, včetně stále širšího užívání ICT ve výuce i v
ostatních činnostech školy. Obec vítá tento projekt, který přispěje ke zvýšení vědomostí, kladného
vztahu a odpovědnosti budoucí generace Třebívlicka za své okolí. Ve výukovém materiálu, který
tvoří konečný výstup projektu, vidí obec možnost ucelené prezentace Třebívlicka. 
Své práce budou žáci prezentovat v jednotlivých třídách ZŠ v návaznosti na probírané učivo
a dále budou použity na výstavy v místním muzeu, v rámci akce Kulturní léto v Třebívlicích i při
ostatních akcích obce. Stranou nezůstane ani prezentace obce za pmoci CD-ROMu v rámci
svazku Integro.

Popis navrhovaného řešení:
Naše škola poskytuje základní vzdělání bez dalšího zaměření na rozšířenou výuku některého
předmětu. Neznamená to však, že nechce jít s dobou. Praktické ovládání ICT patří v dnešní době
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k základním kompetencím, kterými by měl být vybaven každý jedinec. Proto v souladu s RVP
chceme poskytovat a prohlubovat výuku těchto znalostí a dovedností. Nová učebna umožní
kvalitnější a širší výuku nejen samotného předmětu Informatika, ale i všech ostatních předmětů
vyučovaných podle školního učebního plánu. Doposud se museli při výuce tísnit u jednoho
počítače až 3 žáci najednou, popřípadě se postupně střídat, což není pro výuku ani vhodné, ani
praktické. Prostředky získané pomocí tohoto projektu nám umožní lépe naplnit požadovaný
standard vybavenosti a znalosti užívání ICT.
Projekt bude řešen v rovině technické a tvůrčí a bude složen z několika fází. Garantem technické
roviny bude Ing. Ladislav NOvák, učitel ICT. Garanty tvůrčí části Mgr. Marie Vinšová, učitelka
Čj a Nj, a Mgr. Aranka Klupáková, učitelka zeměpisu a občanské výchovy.
V první fázi projektu dojde k propagaci projektu a výběru dodavatelů techniky a služeb. V další
k vybudování nových pracovních stanic počítačové sítě tak, aby mohla být kvalitně zajištěna
výuka i práce na projektu. Následovat bude zadání jednotlivých dílčích projektů žákům 7. - 9.
ročníku a jejich realizace.
V této fázi budou žáci s vyučujícími vyhledávat, zpracovávat a uchovávat informace a pořizovat
fotografie či nákresy k tématům z oblasti historie a osobnosti Třebívlic, zeměpisná poloha
a začlenění regionu do mapy ČR a Evropy, přírodní podmníky Třebívlicka, socioekonomické
a kulturní podmínky, ekologie a ochrana přírody, demografie, služby a cestovní ruch, vize
do budoucna. Tyto práce budou žáky prezentovány před spolužáky a dále před žáky ročníků,
kterých se v rámci probíraného učiva téma týká. Z každého tématu budou realizačním týmem
i žáky vybrány ty nejkvalitnější materiály a zařazeny k umístění na výstupním CD-ROMu.
V další fázi členové řešitelského týmu ve spolupráci s žáky vybraných prezentačních materiálů
zpracují obsah a zhotoví vlastní CD-ROM. 
Sama tvorba výukového materiálu se dotkne utváření mnoha kompetencí daných RVP.
Jednotlivé prezentace žáků budou uchovány v elektronické podobě, aby mohly být využity podle
svého zaměření např. v dějepisu, zeměpisu, občanské výchově ad. předmětech. Autoři nejlepších
příspěvků se sejdou nad prací na výstupním CD-ROMu. Budou spolupracovat žáci různého
věku, zaměření, schopnosti empatie ap., což přispěje k prevenci negativních sociálně
patologických jevů. Navíc poznatky předkládané poutavou formou spolužáky jsou vždy
přijímány vstřícněji, než formou pouhého sdělení vyučujících.
V závěru projektu dojde k prezentaci obsahu výstupního CD-ROMu před žáky i ostatní veřejností
a umístění výsledků projektu na internetové stránky školy. Celý projekt zakončí závěrečné
vyúčtování a zhodnocení projektu z hlediska samotného tvůrčího procesu a zapojení žáků
i využitelnosti závěrečného výstupu.
Výstupní CD-ROM bude k dispozici i veřejnosti v místní knihovně a vzdělávacím centru svazku
obcí Integro, které sídlí v Třebívlicích. Dále bude nabídnutou k využití prezentace obce v rámci
euroregionu Krušnohoří. A zcela samozřejmě ostatním školám a školským zařízením
prostřednictvím internetu.

Rámcový časový harmonogram projektu, jeho částí, stanovení milníků projektu:
15.5 - 30.6.2006 zajištění propagace projektu, výběr dodavatelů ICT a služeb, přípravné práce
na zajištění potřebného prostoru a jeho úpravě pro novou učebnu.
1.7. - 31.12.2006 vybudování nových pracovních stanic v nové učebně a jejich připojení ke stávající
síti, zvládnutí nového softwaru.
1.10.2006 - 30.4.2007 vypracování žákovských dílčích projektů a jejich prezentace před žáky,
výběr nejkvalitnějších materiálů k daným tématům.
30.4. - 31.12.2007 dokončení sestavy obsahu a zhotovení výstupního CD-ROMu, jeho prezentace
školní i ostatní veřejnosti v rámci výuky a Dne otevřených dveří, ověření partnerskou organizací,
vyhodnocení celého projektu.
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Datum: 21. 03. 2006
Příjmení, jméno a podpis
statutárního zástupce,
otisk razítka.
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Příloha č. 3 - Podrobný rozpočet projektu
Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů.

První rok projektu
Výše požadované dotace (Kč):

Dlouhodobý nehmotný majetek: 19 250
Samostatné věci movité: 0
Celkem investiční prostředky: 19 250
Drobný majetek: 52 500
Služby celkem: 22 400
Z toho od členů řešitelského týmu: 0
Z toho autorské honoráře: 0
Z toho propagace: 1 400
Cestovní náhrady: 1 050
Celkem neinvestiční prostředky: 75 950
OPPP: 41 300
Odvody na sociální a zdravotní pojištění: 0
Celkem OPPP včetně odvodů: 41 300
Celkem: 136 500

Výše požadované
dotace (Kč):

Výše vlastního
podílu organizace
(Kč):

Celkové náklady
projektu (Kč):

Investiční náklady: 19 250 8 250 27 500
Neinvestiční náklady: 75 950 32 550 108 500
OPPP včetně odvodů: 41 300 17 700 59 000
Z toho odvody na

zdravotní a sociální

pojištění:

0 0 0

Celkem: 136 500 58 500 195 000

Druhý rok projektu
Výše požadované dotace (Kč):

Dlouhodobý nehmotný
majetek:

3 150

Samostatné věci movité: 0
Celkem investiční
prostředky:

3 150

Drobný majetek: 37 450
Služby celkem 9 100
Z toho od členů řešitelského

týmu:

0

Z toho autorské honoráře: 0
Z toho propagace: 2 100
Cestovní náhrady: 1 400
Celkem neinvestiční
prostředky:

47 950

OPPP: 25 900
Odvody na sociální a
zdravotní pojištění:

0
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Celkem OPPP včetně
odvodů:

25 900

Celkem: 77 000

Výše požadované
dotace:

Výše vlastního
podílu organizace:

Celkové náklady
projektu:

Investiční náklady: 3 150 1 350 4 500
Neinvestiční náklady: 47 950 20 550 68 500
OPPP včetně odvodů: 25 900 11 100 37 000
Z toho odvody na

zdravotní a sociální

pojištění:

0 0 0

Celkem: 77 000 33 000 110 000

Datum: 21. 03. 2006
Příjmení, jméno a podpis
statutárního zástupce,
otisk razítka.
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