PROJEKT: „ZŘÍZENÍ KONGRESOVÉHO CENTRA, MODERNIZACE
ODBORNÝCH UČEBEN, ZŘÍZENÍ INTERNETOVÉ SÍTĚ A INTRANETU,
ZŘÍZENÍ VÝTAHU“.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340
realizovala v roce 2009 projekt, na který byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti NUTS Střední Čechy.
Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.3.00/2500456.
Celková výše dotace Kč 20 984 557,--.
Hlavní cílem projektu byla modernizaci vzdělávacích prostor školy a zlepšení podmínek pro
vzdělávání žáků a studentů, nejen střední, vyšší, ale i vysoké školy. Byly rekonstruovány
učebny zejména odborných předmětů a aula.
V laboratoři chemie byly opraveny odpady, položena nová podlaha a místnost byla vybavena
moderním funkčním nábytkem včetně příslušenství, skříněmi na jedy, novým destilačním
přístrojem a váhami.
Přebudována byla i učebna biologie. Z jedné velké učebny a kabinetu vznikly dvě odborné
pracovny. První slouží pro výuku biologie, ve které má každý žák k dispozici dva mikroskopy
špičkové kvality, učebna je navíc vybavena i několika videomikroskopy a speciálním
programovým vybavením, které umožní obraz z mikroskopu snímat a zpracovávat v počítači,
včetně měření velikosti buněk a buněčných struktur. V květnu 2010 se v této učebně konalo
část soutěží Ústředního kola 44. ročníku Biologické olympiády.
Druhá místnost slouží pro výuku rostlinolékařství a mechanizace.
Zrekonstruovaná sklepní učebna výpočetní techniky je vybavena nejmodernějšími
špičkovými počítači, tiskárnou se scanerem a slouží pro výuku programování a grafických
systémů.
Ve všech nových učebnách jsou umístěny interaktivní tabule, dataprojektory a počítače, což
velkou měrou přispívá ke zkvalitnění výuky.
Aby mohl být umožněn pohyb ve škole i pro handicapované osoby, byl u vchodu ze dvora
zbudován výtah.
Největší pozornosti z celého projektu si zaslouží přestavba bývalého společenského sálu,
který byl proměněn v moderní víceúčelový prostor, vybavený audiovizuální technikou,
klimatizací a akustikou. Tato posluchárna je určena pro výuku studentů naší VOŠ a pro
studenty bakalářského studia Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity
v Praze, která u nás úspěšně provozuje studijní středisko.
Moderní aula slouží pro společenské a kulturní aktivity nejen našich studentů a absolventů
školy, ale i pro širokou veřejnost a partnery našeho projektu, kterými bylo Město Březnice,
SPCCH, základní organizace Březnice a ZD Pňovice. Součástí rekonstrukce přístavby školy
je vybudování nového sociálního zařízení a bezbariérový přístup do těchto prostor.

