
UČEBNA PŘÍRODNÍCH VĚD 

 

V rámci této aktivity bylo třeba upravit podlahu včetně instalace nových rozvodů vody a 

odpadů, dále modernizovat elektroinstalaci, pořídit nové zastínění učebny nutné pro 

komfortnější práci žáků a pedagoga, pořídit nový nábytek, pomůcky pro výuku přírodních 

věd, ICT techniku včetně interaktivní tabule. 

Vlastní modernizace této učebny tak započala odstraněním stávající podlahové krytiny a 

demontáží starého nábytku. Následovalo odkrytí původních šachet pro rozvody vody a 

odpadů. 

    

 

  



Původní šachty byly určeny pro dvě řady pracovních stolů a umyvadel, přičemž modernizace 

učebny předpokládala instalaci pouze jedné řady. Proto do jedné šachty byly umístěny 

rozvody vody a odpadů, do šachty druhé pak elektoinstalace a internetová kabeláž. Z těchto 

šachet pak byly vytvořeny průrazy do střední části k místům budoucích pracovních stolů a 

umyvadel. 

      

Vlevo šachta s vodovodem a odpady, uprostřed pohled na obě  šachty, vpravo detail šachty s elektroinstalací 

 

Detail elektroinstalace v zadní části učebny pro připojení notebooků 

Po provedení instalačních prací byly šachty zakryty a položeno nové linoleum. Dále proběhla 

instalace dálkově ovládaných rolet oken a pořízen nábytek s vybavením. 

 

   

Učebna po položení lina a s interaktivní tabulí 



 

Detail stínící techniky v učebně přírodních věd 

Do učebny přírodních věd byl pořízen: 

 nábytek včetně učitelské katedry a sanitární techniky 

 učitelské PC včetně monitoru, klávesnice a myši 

 12 ks notebooků pro žáky + 12 ks myší 

 mikroskop učitelský s USB kamerou 

 24 ks žákovských mikroskopů 

 24 ks trvalých mikroskopických preparátů 

 kostra člověka v životní velikosti 

 velký model DNA 

 lidský trup 

 24 ks modelu květu 

 12 sad žákovských souprav pro chemii 

 učební sada elektřina pro fyziku 

 

  

Nábytek do učebny přírodních věd 



    

Montáž nábytku 

   

Montáž nábytku 

   

Vlevo žákovský mikroskop a sada preparátů, vpravo model DNA 

 



   

Vlevo učitelský mikroskop, vpravo model trupu 

  

Vlevo žákovský notebook, vpravo pracoviště učitele 

  

Vlevo pracoviště žáka, vpravo model kostry člověka 

 

 

   


