
 

 

Název projektu: Vybavení odborných učeben na ZŠ Hudlice 

registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013276 

 

Cíl projektu je vybavit nové či zrekonstruované prostory, které budou určené pro výuku odborných 

předmětů tak, aby zde probíhala plnohodnotná výuka. Nákupem a instalací kvalitního nábytku, zařízení, 

IT technologií a pomůcek bude dosaženo po uvedení do provozu následujícího stavu: 

1. kompletně vybavené učebny (celkem 5) - Jazyková učebna č. 1 a Jazyková učebna č. 2, 

Učebna přírodních věd a našeho světa, Učebna fyziky a chemie, Učebna zeměpisu, které 

odpovídají současným požadavkům na kvalitní výuku; 

2. zkvalitnění výuky odborných předmětů: cizí jazyk (Jazyk a jazyková komunikace), prvouka, 

přírodověda, přírodopis a vlastivěda (Člověk a jeho svět); fyzika, chemie, zeměpis (Člověk a 

příroda) 

3. realizace volnočasových aktivit v modernizovaných učebnách s využitím nejnovějšího 

vybavení pro žáky ZŠ Hudlice (Konverzace v aj, Konverzace v dalším jazyce); 

4. zvýšení efektivity vzdělávání v odborných předmětech díky kvalitnímu zázemí a vhodnému 

vybavení vč. ICT technologií, 

5. rozšíření možností pro praktické vzdělávání na základní škole, 

6. zajištění kvalitního a estetického zázemí pro žáky i pedagogy, 

7. zpřístupnění učeben osobám se sníženou mobilitou a osobám se zdravotním postižením vč. 

sociálního bezbariérového zařízení (nákup schodolezu-financováno obcí mimo projekt); 

8. prodloužení odpoledního provozu odborných učeben v rámci volnočasových kroužků; 

9. zvyšování konkurenceschopnosti ZŠ a jejich absolventů; 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj 

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 

života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 

Opatření integrované strategie: 2.6.1 Podpora výstavby, rekonstrukcí a obnovy vybavení základních 

a mateřských škol za účelem zvýšení kapacity a zlepšování podmínek pro mimoškolní vzdělávání dětí 

i dospělých a to včetně 

budování či modernizace prostor i vybavení. 

Číslo výzvy MAS Mezi Hrady: 4 „MAS MEZIHRADY_výzva 4_IROP_Vzdělávání“ 

Číslo výzvy ŘO IROP: 68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI 

INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ 

UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1 

 

Datum zahájení a ukončení projektu: 4.11.2019 – 31.8.2020 

Žadatel a příjemce podpory: Obec Hudlice 

Celkové uznatelné náklady projektu: 1 998 294,33 Kč 

Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 898 379,61Kč (95 %) 

Příspěvek ze státního rozpočtu: 0,- Kč (0 %), Vlastní zdroj financování: 99 914,72 Kč (5 %) 


