Zkvalitnění odborné výuky ZŠ Masarykova

Předkládaný projekt řeší vytvoření vhodných podmínek pro výuku vybraných
odborných předmětů na Základní škole Masarykova. Do projektu je zahrnuta modernizace
počítačové učebny a vybudování nové venkovní environmentální učebny, která bude zároveň
i využita pro pracovní činnosti. Součástí projektu je vybudování bezbariérového chodníku,
který propojí objekt základní školy se sousední sportovní halou a dále úpravu venkovního
prostranství. Součástí projektu je i modernizace konektivity ve škole.
Základní škola Telč, Masarykova 141 je jednou ze dvou úplných základních škol v
Telči. Jde o plně organizovanou školu, s třídami 1. a 2. stupně základní školy. Základní školu
aktuálně navštěvuje na obou stupních 364 žáků. Projekt řeší současný nevyhovující stav v
oblasti výuky na základní škole, a to u těchto vybraných předmětů informatika,
environmentální výuka (součást přírodopisu) a pracovní činnosti. Důvodem, proč jsou tyto
předměty zařazeny do projektu, je značná zastaralost stávajícího výukového vybavení a
neexistence výukových prostor. Podmínky pro výuku daných předmětů, jsou již nevyhovující
a neodpovídají požadavkům na moderní výuku. Škola tak žákům může jen obtížně nabídnout
moderní vzdělávací postupy ve vybraných odborných předmětech. Škola také postrádá
prostory pro venkovní výuku, která by sloužila jednak k environmentálnímu vzdělávání, tak i
k pracovním činnostem.
Hlavním cílem projektu je tak zvýšení kvality a úrovně vzdělávání na ZŠ Masarykova
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 školy, neboť objekt základní
školy není v současné době bezbariérově přístupný s objektem sportovní haly a je tak nutné
zajisti jeho fyzickou přístupnost. Sousední sportovní halu využívá škola k výuce tělesné
výchovy.
Na celý tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie. Celkové
náklady na projekt činí 7 896 738,00 Kč. Celková výše dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu činí 7 107 064,20 Kč. Zbylé náklady budou financovány z rozpočtu
města.

