
 

NÁZEV PROJEKTU: 

         Pořízení vybavení do ZŠ Nové Hrady včetně zajištění bezbariérovosti 
 

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014770 

Stručný popis projektu:  

Projekt vychází z dlouhodobých potřeb školy a jejího zřizovatele, mezi kterými je zvyšování 
kvality infrastruktury pro výchovu a vzdělávání. Předmětem projektu je zásadní modernizace 
učebny výpočetní techniky na 2. stupni, zřízení odborné učebny výpočetní techniky a 
přírodních věd pro 1. stupeň, vybavení učebny fyziky moderními výukovými pomůckami pro 
přírodovědné předměty, vybavení dílny polytechnické výchovy a zřízení bezbariérových WC 
na 1. a 2. stupni základní školy. 
 
Cíle projektu: 
 

Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné 

infrastruktury na ZŠ Nové Hrady zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný 

přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení 

Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro 

celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit jejich reálnou uplatnitelnost na trhu práce. 

V rámci plnění tohoto cíle bude v projektu kladen důraz na vytváření materiálně technických 

podmínek pro zvyšování kvality výuky informačních technologie, přírodovědných předmětů a 

řemeslných a technických oborů. 

Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze 

sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP), kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a 

rozvoj jejich klíčových schopností. 

Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 2.4. Integrovaného 

regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění 

několika specifických dílčích cílů. 

Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující: 

a) V návaznosti na požadavky související s moderními metodami výuky a potřebami praxe 

zvýšit kvalitu výuky informačních technologií, přírodovědných předmětů a polytechnické 

výchovy prostřednictvím modernizace vybavení příslušných odborných učeben. 

b) Zajistit doplnění bezbariérového prostředí obou budov základní školy (1. i 2. stupeň) 

prostřednictvím vybudování bezbariérových WC dle platných norem pro toto zařízení. 

c) Rozšířit možnosti pro kvalitní zájmové mimoškolní vzdělávání žáků školy v oblasti práce 

s informačními technologiemi, technických a řemeslných oborů a přírodovědných předmětů. 



 

 

Očekávané výsledky a výstupy projektu: 

 

Obecně lze říci, že změna, která je v důsledku projektu očekávána, nastane po naplnění 

všech dílčích specifických cílů projektu. Celkovým změnou projektu a jeho aktivit budou 

absolventi s vysokou mírou znalostí a dovedností, které jim budou zajišťovat snadnou 

uplatnitelnost při dalším studiu a následně i na trhu práce. Konkrétně pak lze výsledky 

vyjmenovat následovně. 

1) Mezi zásadní výsledky projektu bude patřit technická připravenost (bezbariérové WC) 

školy pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a integrace těchto žáků do 

kolektivu. 

2) Výsledkem projektu ve vztahu k výuce informačních technologií, polytechnické výchovy a 

přírodovědných předmětů bude u žáků dosažení vyšší úrovně znalostí a dovedností a tím 

jejich snazší uplatnění v následném studiu i praktickém životě. 

3) Výsledkem projektu bude plynulejší organizace výuky v průběhu jednotlivých výukových 

dnů a snížení zbytečných časových ztrát. Výsledkem bude efektivněji vedený vzdělávací 

proces. 

4) Výsledkem projektu bude rovněž obohacení mimoškolních zájmových aktivit o zájmové 

kroužky zaměřené na práci s digitálními technologiemi, přírodní vědy a technické a řemeslné 

obory. 

 

 

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU 


