Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká

Smyslem tohoto projektu je vytvoření kvalitní zázemí pro výuku odborných předmětů:
přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie, cizí jazyky, informatika a pracovní činnosti
(dílny a cvičná kuchyňka) na ZŠ Hradecká Telč, a to jak stavebními úpravami, tak i pořízením
moderního výukového vybavení. Tyto odborné předměty jsou v přímé vazbě na klíčové
kompetence IROP. Realizace projektu přinese s sebou také modernizaci konektivity, řešení
bezbariérovosti a úpravu zeleně/venkovního prostranství.
Základní škola Telč, Hradecká 234 je jednou ze dvou úplných základních škol v Telči.
Jde o plně organizovanou školu, s třídami 1. a 2. stupně základní školy a třídami praktické a
speciální školy. Předkládaný projekt se však týká pouze modernizace budovy základní školy.
Základní školu aktuálně navštěvuje na obou stupních 356 žáků. Projekt řeší nevyhovující
technický stav a vybavení vybraných odborných učeben ZŠ Hradecká. Odborné učebny
budou lokalizovány ve třetím podlaží a částečně rovněž v prvním podlaží hlavní budovy
školy. V rámci třetího podlaží dojde k vybudování 7 odborných učeben, které budou sloužit
pro výuku těchto předmětů: přírodopis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie, jazyková
učebna a 2x počítačová učebna. V prvním podlaží dále vzniknou tyto tři odborné učebny:
dílny, cvičná kuchyňka, jazyková učebna.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a úrovně vzdělávání ZŠ Hradecká Telč.
Zajištění odpovídajících podmínek pro rozvoj vzdělávání žáků, prostřednictvím odborných
učeben s pořízením moderních výukových pomůcek. Nové odborné učebny přispějí ke
zkvalitnění výuky, ale i poskytnou větší názornost a zároveň poskytnou podmínky pro lepší
pochopení učiva. Mezi další cíle projektu patří modernizace konektivity, neboť současná
vnitřní konektivita je již zastaralá a neodpovídá požadavkům současné doby, revitalizace
zeleně v areálu školy a také zajištění bezbariérovosti hlavní budovy a s tím spojená integrace
zdravotně znevýhodněných žáků a pedagogů do vzdělávacího procesu.
Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové
náklady na projekt činí 31 911 083,00 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu činí 28 719 974,70 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu
města.

