
 

Název projektu:  Komplexní modernizace odborných učeben s ohledem na sociální inkluzi 
Číslo projektu:   CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011311 
Příjemce dotace:  Město Chodov 
 
Stručný popis projektu: 
 
Projekt svým zaměřením navazuje na MAP rozvoje vzdělávání ORP Sokolov. Projekt je v souladu s cíli 
strategického rámce 1. 2.  a  3. 3. To v návaznosti na stanovené klíčové kompetence, kterými jsou cizí jazyk, 
přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. To v návaznosti na ŠVP jednotlivých škol. Projekt bude 
realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) Karlovy Vary (výzva 31). Projekt se vztahuje k ZŠ J. 
A. Komenského, ZŠ Školní a ZŠ Husova s předpokladem širší spolupráce (partnerské smlouvy). 
 

Cíle projektu: 
 

Základními cíli jsou cizí jazyk, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi v rámci všech tří škol. Souběžně 
bude zajištěna komplexní bezbariérovost jejich provozu. Základní vazba, zaměřená na zlepšení podmínek 
základního vzdělávání  vychází z principu vzdělávání pro budoucnost (oblast rozvoje osobnosti vzdělávaných, 
jejich praktických dovednosti a příprava na pracovní uplatnění). Jde především o oblast inovací vzdělávacích 
programů, racionální vybavování škol nezbytnými výukovými prostředky a řízení změn, které budou inovace 
provázet. Další vazba projektu pak vymezuje oblasti tvorby rovných příležitosti ve vzdělávání, poradenství, 
vzdělávání dětí, žáků se speciálními potřebami.  
 

Výsledky projektu: 
 

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO 
Ve škole budou vybudovány 2 jazykové učebny (kapacita 2x16 žáků). Dále bude vybudována 1 odborná učebna 
přírodopisu (kapacita 30 žáků). Vybavení novým učitelským multimediálním pracovištěm, novými lavicemi, 
židlemi pro žáky, demonstračními stoly, mycím stolem, interaktivní tabulí se softwarem a souvisejícími 
instalacemi, novými moderními výukovými pomůckami. Dále 1 odborná učebna pro výuku fyziky a chemie 
(kapacita 30 žáků). Škola má komplexní bezbariérovost. 
 

ZŠ ŠKOLNÍ 
Vybudována 1 jazyková učebna (kapacita 24 žáků). Učebna bude vybavena novým učitelským pracovištěm s 
počítačem, novými žákovskými lavicemi a židlemi s počítači, skříněmi na výukové pomůcky, jazykovou laboratoří, 
interaktivní tabulí s vertikálním posunem a nezbytným software a souvisejícími instalacemi. Škola zajistí 
komplexní bezbariérovost (bezbariérové WC). 
 

ZŠ HUSOVA 
Vybudována 1 jazyková učebna (kapacita 24 žáků). Učebna bude vybavena novým učitelským pracovištěm s 
počítačem, novými žákovskými lavicemi a židlemi s počítači, skříněmi na výukové pomůcky, jazykovou laboratoří, 
interaktivní tabulí s vertikálním posunem a nezbytným software a instalacemi. zajistí komplexní bezbariérovost 
(zdvižná plošina). 
 

Celková cena v rámci o poskytnutí dotace:   8 593 652,00 Kč 
Příspěvek EU a SRČR na projekt:    7 734 266,80 Kč  
Vlastní zdroje města Chodov:        859 365, 00 Kč 
 

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie. 


