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Průběžná zpráva o projektu 

 

Název projektu Odpočinek pod korunami 

 

Název předkladatele: Masarykova střední škola Letovice 

Sídlo: Tyršova 500, Letovice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 66596882 

DIČ:  CZ66596882 

Statutární zástupce: JUDr. Sylvie Ducháčková 

 

 

Zpracoval: Ing. Marek Chládek 

 

Zpracováno ke dni.: 25. 11. 2013 

 

Struktura průběžné zprávy: 

1. Dosavadní vývoj projektu (popis výsledků, kterých bylo dosaženo za dobu trvání projektu) 

 Došlo ke zpracování grafických podkladů a to pro posezení, budek pro ptáky a netopýry, 
stupňovitých schodů, tabulek popisujících druhy stromů v okolí posezení. Návrhy zpracovávali 
žáci studijního oboru „Stavebnictví - pozemní stavitelství“ a „Truhlář“. Skupiny žáků pod 
vedením pedagogů se řídili potřebami projektu a předpokládaným finančním limitem na dané 
položky.  
Výstupy níže: 
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 Došlo k nákupu materiálů potřebných k výstavbě finančně nejnáročnější části z projektu a to 
betonových stupňů. Foto níže. 

 
 

 Došlo k započetí zemních prací k výstavbě betonových stupňů v rámci odborného výcviku žáků 
oboru „Zedník“. Foto níže.  
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 Došlo k úklidu a výsadbě živého plotu v rámci fáze – úprava okolí. Foto níže. 
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 Proběhla jeho propagace projektu na webových stránkách naší školy a v regionálním tisku. 
Odkaz: http://www.stredni-skola.cz/cs/zaci-si-vybuduji-odpocinek-pod-korunami 
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2. Současný stav projektu (srovnání záměrů a skutečnosti, v případě, že se některé části 

projektu nepodařilo uskutečnit v předpokládané podobě, uveďte příčiny a možnosti nápravy) 

 Oproti plánu zbývá navrhnout další informační tabule, budou navrženy během prosince 2013 

 V dřívějším termínu se započalo s budováním betonových stupňů 

 V dřívějším termínu se započalo s úpravou estetiky okolí a to výsadbou živého plotu u budovy na 
Tyršově 500 

 

 

3. Konkretizace plánů na další období 

 Další fází je: výroba laviček, ptačích budek a laminátových tabulí, podle námi zadaných návrhů. 
Za tuto fázi budou odpovědní pedagogové zapojení do projektu a žáci a učitelé v předmětu 
praxe. Termín realizace - leden – únor 2014. 

 Třetí fází projektu bude instalace laviček, budek a tabulí na daná místa. Dále dostavba stupňů a 
renovace sportovních ploch. Tuto instalaci provedou žáci oborů Zedník a Truhlář a to v 
předmětu praxe a odborných předmětech pod vedením nejen učitelů odborného výcviku v 
období březen – duben 2014. 

 Bude proveden úklid míst. Místa potom budou oficiálně otevřena pro všechny. Tato poslední 
aktivita bude spadat do období květen 2014. 

 Během celého projektu bude probíhat jeho propagace na webových stránkách naší školy a 
v regionálním tisku. 

 

 

4. Finanční situace (celková finanční situace projektu, informace o využití dosavadních 

prostředků, další předpokládané výdaje. 

První fakturací na účet školy dorazily prostředky 19834,- Kč. 

Tyto prostředky byly využity k úhradě faktur za stavební materiály a jejich dopravu na místo 

stavby betonových stupňů. 

 Štěrk s dopravou a vyložením  4176,-, Kč 

 Betonové prvky a stavební lepidlo  12114, - Kč – cena je potvrzena faktura 

zatím nedošla 

 Doprava betonových prvků a jejich složení  2000,- Kč – cena přibližná, faktura za 

dopravu nám ještě nepřišla 

 

………. KONEC PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY 

 

 

 


