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1. Projekt – vyhodnocení 
 

a.) Shrnutí dosažených cílů 
 
Cíle projektu, informační systém pomocí retranslace na Školní polesí Hůrky (dále jen ŠP 
Hůrky), které je součástí Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škola Bedřicha 
Schwarzenberga Písek (dále jen škola), bylo dosaženo. 
 
Informační systém bude sloužit pro odbornou výuku studentů vyšší školy a žákům střední 
školy. Jedná se sběr dat pro lesní hospodářskou evidenci a k praktickému využití informací 
z lesního hospodářského plánu. 
 
Celý projekt probíhá v pěti fázích: 
 
1. Vybudování odborné učebny na ŠP Hůrky. 
 
2. Výběr odborné firmy dodávající a zajišťující příslušný hardware a software pro sběr dat 
s využitím našeho programu VÝROBA, kterou používá ŠP Hůrka. Dále pak dodání hardwaru 
a softwaru pro mobilní pořizovače PDA Recon a pro přenos dat do PC v odborné učebně pro 
účely výuky a pro vedoucího ŠP a pro mobilní vytištění sestav přímo v terénu na speciální 
mobilní tiskárně. 
 
3. Instalace pořízených komponent a software a jeho odladění. 
 
4. Darování všeho hardware a softwaru VOŠL a SLŠ Písek. 
 
5. Odborné vyškolení učitelů odborných předmětů a personálu školního polesí pro práci se 
systémem. 
 
 
Poznámka:  
Jako dodavatel pořizovačů dat PDA Recon včetně softwaru SEIPDA byla vybrána firma HA-
SOFT, s.r.o. Brno, pro počítačové stanice firma Neotech, a.s. Písek. 

 
 

b.) Naplnění plánovaných cílů: 
 
Z pěti fází projektu byly celkově splněny čtyři.  
 
Fáze 1: Byla vybudována odborná učebna na ŠP Hůrka. Náklady na vybudování nesla 100% 
VOŠL, do ní bylo dodáno 7 ks PC sestav z daru LČR, s.p. (viz. foto) 
Fáze 2 a 3: Dodáno 6 ks mobilních pořizovačů dat PDA Recon a mobilní tiskárny, provedena 
instalace a synchronizace s počítači v odborné učebně na ŠP Hůrka (viz. foto) 
Fáze 4: Celé vybavení (HW a SW) bylo darováno na základě darovací smlouvy Vyšší 
odborné škole lesnické a Střední lesnické škola Bedřicha Schwarzenberga Písek dne 
11.12.2008 (viz. příloha) 
Fáze 5: Probíhá od prosince 2008 do dubna 2009. Školení probíhá pro učitele odborných 
předmětů a personálu ŠP v sídle firmy HA-SOFT v Brně, finančně a personálně zajišťuje 
škola. 
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c.) Význam projektu pro organizaci: 
 
Protože nadační fond byl založen výlučně na podporu lesnické školy, byl celý projekt darován 
škole. Podle přiloženého dopisu od ředitele školy Ing. Františka Bušiny, Ph.D., bude dar 
sloužit ke zkvalitnění a modernizaci výuky ve škole.  
 
 
2. Finanční zpráva 
 
a.) Celkové vyúčtování projektu 
 
Celkové náklady projektu (mimo vybudování učebny školou a proškolením učitelů) činily 
451 291 Kč. 
 
b.) podrobné vyúčtování prostředků od LČR (z následujících položek LČR přispělo částkou 
450 000 Kč.) 
 

 Tiskárna přenosná s adaptérem HP Deskjet 460wbt (cena včetně 19% DPH 
11 900,00 Kč) v počtu 1 ks, celkem (včetně DPH)  11 900,00 Kč 

 
 Mobilní pořizovač dat RECON RE3-VY4CMD-00 (cena včetně 19% DPH 

26 358,50 Kč) v počtu 6 ks, celkem (včetně DPH)  158 151,00 Kč (viz faktura č. –VS: 
8287 fa: HA-SOFT, s.r.o. Brno, DIČ: CZ46345680 – 1.10.2008)  

 
 Počítač Xerius Atlet 4301 (cena včetně 19% DPH 14 737,14 Kč) v počtu 7 ks celkem 

(včetně DPH)  103 160,00 Kč 
 

 Monitor k počítači 19" Samsung SyncMaster 953BW (cena včetně 19% DPH 
3 850,00 Kč) v počtu 7 ks celkem (včetně DPH)  26 950,00 Kč (viz faktura č. 
5811801848 fa: NEOTECH, a.s. Písek, DIČ: CZ26077116 – 2.10.2008) 

 
 Software pro mobilní pořizovače dat SEIPDA - cena včetně 19% DPH 

151 130,00 Kč (viz faktura č. –VS: 8286 fa: HA-SOFT, s.r.o. Brno, DIČ: 
CZ46345680 – 1.10.2008) 

 
Kopie účetních dokladů přiloženy. 
 
3. Přílohy 
 
a.) Účetní doklady:  
 

 Výpis z běžného účtu Nadačního fondu o zaplacení faktur 
 Kopie faktur za hardware a software ( celkem 3 ks. ) 

 
b.) Darovací smlouva Nadačního fondu VOŠL a SLŠ B. S. Písek 
 
c.) Děkovný dopis ředitele školy Ing. Františka Bušiny, Ph.D. 
 
d.) Fotodokumentace projektu – na přiloženém CD 
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e.) Propagace projektu  
 

 Bude zveřejněna ve výroční zprávě VOŠL a SLŠ za rok 2008, která je veřejnou 
listinou. 

 O projektu bude zveřejněn článek v tiskovině Zpravodaj 1/2009 občanského sdružení 
„Sdružení absolventů a přátel lesnických škol píseckých“. 

 Celý projekt je zveřejněn na webu školy http://www.lespi.cz v záložce projekty 
 Na učebně ve ŠP Hůrka je vystaveno logo LČR, a.s. 
 
 
 
 

 


