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Název projektového záměru:  

Virtuální realita a robot v zájmovém vzdělávání  (pouze ilustrační) 

 

Předkladatel projektového záměru: 

• Zřizovatel středisek poskytujících zájmové vzdělávání (i církevní). 

 

Stručný popis projektového záměru: 

V rámci projektu bude zrekonstruována a modernizována jedna odborná multifunkční učebna 

virtuální a rozšířené reality. Bude pořízeno vybavení pro zavedení VR (virtuální reality) a AR 

(rozšířené reality) do kroužků v klíčových kompetencích – přírodní vědy, technika a práce 

s digitálními technologiemi . V rámci projektu bude pořízen robot za účelem zefektivnění 

výuky předmětů spadajících do klíčových kompetencí. Zároveň bude řešena potřebná 

konektivita učeben (budovy). Součástí projektu mohou být drobné stavební práce a pořízení 

nezbytného vybavení (nový nábytek). V rámci projektu nebude řešena bezbariérovost.  

 

Zdůvodnění realizace projektového záměru: 

Technologický pokrok je všudypřítomný a ukazuje se, že tento trend je nevyhnutelný i ve 

vzdělávacím procesu. Společenský vývoj akcentuje využívání digitálních technologií jak 

v běžném životě, tak i v pracovním procesu. Zároveň mnohdy  ve vzdělávacím procesu 

přetrvávají málo funkční metody výuky, které vedou k dlouhodobě neuspokojivým výsledkům 

žáků a k nízkému zájmu o technické a přírodní vědy. Z tohoto důvodu je nutné začít se 

zapojováním pokročilých digitálních kompetencí již v základním vzdělávání, u těch, kteří 

vstřebávají informace relativně nejsnáze. Zájmové vzdělávání má pak tvořit další nástavbu. 

Digitální technologie lze dobře propojit a zakomponovat do výuky konceptu STEM (Science – 

přírodní vědy), (Technology – technologie), (Engineering – technika) a (Mathematics – 

matematika), což zájmové vzdělávání může dále efektivně rozvíjet a prohlubovat. Zavedením 

VR a AR do zájmového vzdělávání reaguje na rychlý rozvoj v oblasti digitálních technologií, což 

umožní přístup žákům i učitelům k finančně náročnější metodě výuky, která ale má 

prokazatelně vyšší efekty při získávání, osvojování a prohlubování vědomostí žáků. To, že je 

pro žáky zábavná, je nesporným benefitem navíc.  

 

Popis aktivit projektového záměru: 

1. Rekonstrukce a modernizace odborné multifunkční učebny 

Stavební úpravy (modernizace rozvodu vody a elektřiny, výměna umyvadla, úprava podlahy a 

podlahové krytiny, instalace interaktivní obrazovky – instalace do zdi, výmalba). 

 

2. Nákup vybavení 

10 ks notebooky pro žáky 

10 ks  tablety pro žáky 

1 ks  notebook pro vyučujícího 



             

 

 

1 ks  tablet pro vyučujícího 

11 ks dokovací stanice 

1 ks  kufr na tablety 

11 ks VR brýle + příslušenství (kufr a obal) 

1 ks  3D scaner 

1 ks robot 

1 ks  interaktivní dotyková obrazovka s tabulí 

 

1 ks  učitelský stůl 

10 ks  žákovských stolů 

11 ks  židle 

4 ks  skříně 

11 ks taburet (bobek na sezení) 

 

10 ks  software pro běžné použití notebooků (např. office 365) 

1 ks software pro běžné použití notebooku vyučujícího (např. office 365) 

10 ks vzdělávací software (licence pro výuku ve VR) 

1 ks vzdělávací software (licence pro výuku ve VR) 

 

10 ks  měřící sady pro fyziku ZŠ 

10 ks měřící sady pro chemii ZŠ 

10 ks  měřící sady pro biologii ZŠ 

 

Pozn.:  

Nakupované vybavení je variabilní, není nutné řešit v projektu vše. Počty ks jsou ilustrační. 

Nakupované vybavení by v souboru mělo tvořit logický provozu schopný celek. Pokud bude 

projekt zaměřen na podporu technického vzdělávání, je možné pořízení 3D tiskárny, technické 

vybavení apod., vždy musí být popsána logická provazba dalšího nakupovaného vybavení 

s VR/AR/MR realitou.  

 

3. Konektivita 

Dle standardů IROP určených pro ZŠ.  

   

4. Bezbariérovost 

Nebude řešena, budova školy je již v současnosti plně bezbariérová. 

 

5. Vedlejší výdaje 

Zpracování studie proveditelnosti. 

 

  

 



             

 

 

Cíle projektového záměru: 

Hlavním cílem je zavedení implementace pokročilých metod ve zájmového vzdělávání (výuka 

ve VR, AR) přírodovědných předmětů a technického vzdělávání. Zvýšení digitálních 

kompetencí propojením výše zmiňovaných klíčových kompetencí (přírodní vědy, technika a 

práce s dig. technologiemi). 

 

Výstupy projektu budou využívány v kroužcích: 

- seznam kroužků. 

 

Popis dopadu (přínos) projektového území na území ostravské metropolitní oblasti: 

Bude vyplněn popis dopadů související přímo se podpořeným zařízením a jejím okolí.  

 

Stav připravenosti k datu předložení projektového záměru:  

• Zpracovány cenové nabídky jednotlivých dodávek – stavební práce, dodávky vybavení 

a pomůcek. 

• Stavební úpravy nepodléhají stavebnímu povolení.  

• Proveden průzkum trhu.  

• Komunikace s dodavateli softwarového vybavení.  

• Projednáno v orgánech města.  

 

Popis podmiňujících aktivit (projektů) pro realizaci projektového záměru: 

Např.: 

1) Multifunkční učebna je koncipována do nové přístavby školy (projekt v realizaci, 

předpoklad ukončení 08/2023). Jiné prostory pro umístění multifunkční učebny škola 

zatím nemá.  

Nebo např.: 

2) Nejsou v současnosti žádné podmiňující aktivity (projekty), které by mohly negativně 

ovlivnit realizaci předloženého projektového záměru. 

 

Soulad s MAP – do výzvy na sběr strategických dokumentů nebude vyžadován.  

 

Popis způsobu realizace a časového harmonogramu (předpoklad): 

09/2021 – předložení projektového záměru do výzvy Nositele ITI pro příjem PZ do tabulky 

strategických projektů; 

 

Pozn.: Další data vyplní žadatel dle svých možností a plánů.  

 

Lokalizace projektového záměru: 

Adresa/y zařízení, v kterém/ých bude projekt realizován, a pro které/ou je výsledek projektu 

určen.  

 



             

 

 

Popis cílových skupin: 

• žáci, 

• pedagogický personál. 

 

Identifikace partnerů a způsob jejich zapojení do projektového záměru: 

V rámci projektu se nepočítá ve fázi realizace se zapojením partnerů. 

V rámci udržitelnosti projektu se počítá s partnery (ZŠ v blízkém okolí) za účelem sdílení dobré 

praxe. 

 

Předpoklad zahájení realizace projektového záměru: 

09/2021 – podání projektového záměru do tabulky strategických projektů 

 

Předpoklad zahájení fyzické realizace projektového záměru:  

Vyplní žadatel  

 

Předpoklad ukončení realizace projektového záměru: 

Vyplní žadatel 

 

Předpoklad předložení kompletní žádosti do systému ISKP: 

 

Předpokládané celkové výdaje (v Kč): 

7.100.000,- Kč 

 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje (v Kč): 

7.100.000,- Kč 

 

Výše dotace z EU (v Kč) – 85 % z celkových způsobilých výdajů: 

6.035.000,- 

 

Dotace ze státního rozpočtu 5 % (dle na typu žadatele): 

355.000,- Kč 

 

Celková výše požadované dotace EU (v Kč): 

6.390.000,- Kč 

 

Pozn.: Předpokládané výdaje jsou pouze orientační. Jsou stanoveny hrubým odhadem na 

základě průzkumu nabídek z internetových stránek potenciálních dodavatelů v návaznosti na 

uváděné kusy nakupovaného vybavení.  

 

 

 



             

 

 

Finanční plán v jednotlivých letech: 

2021 –       0,- Kč 

2022 –   0,- Kč 

2023 –     80.000,- Kč 

2024 –              0,- Kč  

2025 –            7.020.000,- Kč 

 

Poz.: Žadatel uvede dle svých možností a plánů. 

 

Zdroje financování projektového záměru: 

Předfinancování: Předfinancování z vlastních zdrojů (roční rozpočet obce). 

Spolufinancování: Spolufinancování z vlastních zdrojů (roční rozpočet obce).  

 

Indikátory: 

Počet podpořených zařízení:  

1 (bude podpořena jedna základní škola) 

Kapacita podporovaných zařízení: 

100 (díky konektivity bude započítaná celá kapacita školy – rejstříková hodnota) 

 

Popis zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků projektu: 

Je propočten nárůst provozních nákladů (elektrická energie, náklady na zajištění konektivity), 

s kterým bude v rozpočtu školy počítáno. Nakoupené vybavení bude v rámci zřizovací listiny 

předáno uživateli – základní školy jako příspěvkové organizaci obce.  

Ředitel zařízení zajistí a bude zodpovědný za provozní část projektu (majetek) a zajištění 

udržitelnosti.  

 

Synergie a integrovanost (navazující nebo související projekty): 

Projekt, který žadatel realizoval již v minulosti a který má logickou provazbu s předkládaným 

projektovým záměrem. 

 

 

 

 


