NÁZEV PROJEKTU:
Jazyková učebna ZŠ Olešnice
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003975
Stručný popis projektu:
Projekt vychází z dlouhodobých potřeb školy a jejího zřizovatele, mezi kterými je zvyšování kvality
infrastruktury pro výchovu a vzdělávání tak, aby škola mohla vyrovnávat hendikepy ve srovnání s
většími školami v okolí, např. Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany. Předmětem projektu je realizace
půdní vestavby, do které bude umístěna jazyková učebna, která bude využívána i k i mimoškolní
zájmové aktivitě. Součástí projektu je i řešení konektivity a úprava venkovního prostranství.
Cíle projektu:
Základním celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury
na ZŠ a MŠ Olešnice zajistit pro všechny současné i budoucí žáky školy rovný přístup ke vzdělávání a k
získávání klíčových schopností. V rámci plnění tohoto cíle bude v projektu kladen důraz na vytváření
materiálně technických podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků.
Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a
kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby byly vytvořené
předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.
Z pohledu zajištění vnitřní konektivity škol, kvalitního připojení k internetu a případně pořízení
digitálních vzdělávacích zdrojů výuky bude kladen důraz na zvýšení kvality výuky prostřednictvím
těchto opatření.
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) Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole tak, aby byla síť zajištěna z hlediska bezpečnosti a
aby bylo zajištěno dosažení požadovaných technických parametrů (vyjádřených v příloze č. 9
Specifických pravidel).
b) Zajistit bezbariérový přístup do školy a do nově vybudované půdní nástavby, kde bude mimo jiné
umístěna nová učebna.
c) V návaznosti na požadavky související s moderními metodami výuky a potřebami praxe zvýšit
kvalitu výuky cizího jazyky prostřednictvím vybudování a vybavení nové učebny.
d) Rozšířit možnosti pro kvalitní zájmové mimoškolní vzdělávání žáků školy v oblasti práce s
digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích.
e) Nabídnout tato modernizovaná pracoviště i ostatním okolním školám (inspirace, motivace,
spolupráce).
f) Zvýšit kvalitu a estetickou úroveň venkovního prostranství v těsném okolí školy.
Očekávané výsledky a výstupy projektu:
Název monitorovacího indikátoru
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Cílová hodnota
1 zařízení
45 osob

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

