Přehled hlavních realizovaných projektů v jednotlivých letech:
(podrobnější informace je možné najít ve výročních zprávách)
2017
 úprava učeben 103, 107, 205 a 306 a jejich vybavení audiovizuální technikou
 speciální osvětlovací technika v divadelní učebně
 bylo projednáno celkem osm žádostí o minigranty, sedm jich bylo schváleno
2016
 rekonstrukce divadelní učebny (č. 105)
 bylo projednáno celkem osm žádostí o minigranty, šest jich bylo schváleno
2015
 obnova počítačů v učebně Pg 1 (učebna 103)
 pylonová tabule v rámci obnovy učebny fyziky a matematiky
 bylo projednáno celkem devět žádostí o minigranty, sedm jich bylo schváleno
2014
 výměna projektoru, zvednutí interaktivní tabule a výměna počítače v učebně biologie
(učebna č. 024)
 zakoupen nový počítač pro učebnu fyziky (učebna č. 121)
 zakoupeny nové počítače do kabinetů němčiny, francouzštiny, španělštiny a
informatiky
 bylo projednány celkem čtyři minigranty, tři byly schváleny
2013
 vybavení učebny druhých cizích jazyků projekční technikou (učebna 301)
 bylo projednáno celkem osm žádostí o minigranty, sedm jich bylo schváleno (tři byly
dokončeny v roce 2013, čtyři pokračují v roce 2014)
2012
 vybavení učebny českého jazyka projekční technikou (učebna 207)
 vybavení učebny chemie projekční technikou (učebna 212)
 schváleno pět minigrantů: dva dokončeny, jeden bude pokračovat v roce 2013
2011
 vybavení učebny anglického jazyka projekční technikou (učebna 302)
 vybavení učebny 2. cizích jazyků projekční technikou (učebna 303)
 vybavení učebny anglického jazyka projekční technikou (učebna 008)
projekty z roku 2010:
 vybavení učebny dějepisu projekční technikou (učebna 324)
 vybavení učebny ZSV projekční technikou (učebna 322)
 obnova projekční techniky v multimediální učebně (učebna 321)
 schváleno pět minigrantů: všechny byly dokončeny v roce 2011
 + dokončen jeden minigrant z roku 2010

2010
 plánované projekty (vybavení učebny dějepisu a učebny ZSV projekční technikou,
obnova projekční techniky v multimediální učebně) byly z důvodu finanční náročnosti
přesunuty do roku 2011
 schváleny tři minigranty: dva dokončeny, jeden bude pokračovat v roce 2011
2009







vybavení učebny Pg 1 nábytkem a projekční technikou
výměna počítače v multimediální učebně (učebna 321)
zakoupení mobilní skříně na DVD a TV pro dějepis
nákup sady florbalového vybavení
nákup licencí SW Microsoft
schváleny tři minigranty: pět dokončeno (z toho tři z roku 2008), jeden zrušen

2008







vybavení divadla projekční technikou – realizace (učebna 105)
3. etapa rekonstrukce učebny fyziky- nákup některých pomůcek
dokončení zeměpisného projektu z roku 2006 – část 3: ovladače a ukázovátko
vybavení učebny výtvarné výchovy projekční technikou (učebna 201)
studovna – WIFI připojení a drobné úpravy
zaveden systém minigrantů – schváleny tři minigranty: budou dokončeny 2009

2007
 vybavení divadla projekční technikou – příprava (učebna 105)
 2. etapa rekonstrukce učebny fyziky (vybavení učebny 121 projekční technikou)
 podpora zeměpisného projektu z roku 2006 – část 2: nákup kapesního počítače PDA
s GPS
 nákup lodí na vodácké výlety
2006
 etapa rekonstrukce učebny fyziky (učebna 121)
 podpora projektu SIPVZ „Letem světem s internetem“ – část 1: učebna zeměpisu
vybavena závěsným mapovým zařízením (učebna 108)
 vybavení učebny biologie interaktivní tabulí (učebna 024)
 zařízení na přepis video kazet na DVD (ve sborovně)
2005
 rekonstrukce chemické laboratoře (učebna 214)
 podpora projektu SIPVZ „ Jak uspět při prezentaci“ - v rámci projektu vybavena
počítačová učebna Pg 2 projekční technikou (učebna 103)
 lavičky na chodbách 1. patra
 čtecí zařízení do učebny ZSV (učebna 322)
 pořízení antivirového programu
 pojízdné video a DVD pro výuku němčiny

2004





2003





2002






vybudování učebny hudební výchovy (učebna 202)
rekonstrukce laboratoře fyziky (učebna123)
nákup tří počítačů
vybudování zkušebny studentských kapel (suterén školy)
nákup stojanů na kola (ohrada ve dvoře školy)
vybudování učebny českého jazyka (učebna 207)
dokončení atletické rovinky na školním hřišti
nákup přenosného dataprojektoru
dokončení mikrovlnného připojení školy k internetu
vytvoření webových stránek školy

vybudování multimediální jazykové učebny (učebna 321)
2. etapa budování školní počítačové sítě
vybavení části učebny informatiky Pg 1 počítači (učebna 104)
vybavení učebny hudební výchovy novými nástroji (učebna 202)
zahájení mikrovlnného připojení školy k internetu

2001
 založení NF

