Modernizace budovy Základní školy Chrastava

Název projektu: Modernizace budovy Základní školy Chrastava
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Předpokládané celkové náklady projektu: 74 mil. Kč
5 % ze státního rozpočtu (z celkových uznatelných výdajů)
85 % dotace z EU (z celkových uznatelných výdajů)
Cíle projektu:
Cílem projektu je rozvoj výchovně vzdělávacích kapacit této základní školy tak, aby byly
podpořeny kvalitní vzdělávací podmínky a rovné příležitosti společného vzdělávání (jak
inkluzivního vzdělávání, tak inkluze sociální) pro všechny žáky chrastavského regionu.
Realizace projektu, eliminuje překážky, které by tomuto cíli bránily a maximálně zohlední
společné vzdělávací potřeby všech účastníků vzdělávání tak, aby získali dostatečné
kompetence k optimálnímu zapojení do občanského života. Škola se tak prostřednictvím
vzdělávání podílí na vytváření inkluzivní společnosti, která je otevřená všem bez ohledu na

jejich sociální situaci, nebo zdravotní postižení. Realizací akce bude škole lépe umožněno
naplňování práva všech žáků na vzdělávání ve školách v místě svého bydliště a spolu se svými
vrstevníky.
Cílem projektu je modernizace školní budovy, která bude provedena ve vazbě na rozšiřování
kapacit kmenových učeben, budování bezbariérovosti školy a klíčové kompetence.
Součástí projektu budou stavební práce spojené s modernizací a stavební úpravou stávající
infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) a pořízení
vybavení budov a učeben a zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
Zaměření projektu:






Projekt je zaměřen na modernizaci budovy ZŠ Chrastava.
Vybudováním nových kmenových učeben přispěje k vytvoření rovných podmínek žáků
při vzdělávání.
Bezbariérovým přístupem dosáhne odstranění bariér bránících ve využívání objektu
osobám se sníženou schopností pohybu.
Vybudováním a modernizovaných odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence
vytvoří podmínky pro kvalitní přípravu žáků na budoucí uplatnění.
Součástí je také příprava prostor pro práci školního psychologa s poradce.

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

