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Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je vybudování nové jazykové laboratoře, zřízení bezbariérového
přístupu, bezbariérového sociálního zázemí a zajištění konektivity školy. Projekt je
zaměřen na modernizaci jazykové učebny odpovídající současnému vývoji a
moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na
požadované úrovni technického vývoje a umožňovala rozšíření moderních forem
výuky.
Jazyková laboratoř
Předmětem této části projektu je vybudování jazykové učebny, která bude využívat
nejnovější IT technologie pro výuku cizích jazyků.
Učebna bude vybavená novými stoly pro celkem třináct žáků a pracoviště kantora.
Jednotlivá žákovská místa budou vybavená počítačem, LCD monitorem, audio
převodníkem a odolnými sluchátky s mikrofonem. Pracoviště kantora bude navíc
vybaveno dotykovým monitorem a audiovizuální technikou. Kantorské pracoviště
bude dále rozšířeno o interaktivní dataprojektor a tabuli s křídly na pylonovém
zvedacím mechanizmu.
Bezbariérový přístup
Předmětem této části projektu je zajištění bezbariérového přístupu do školní budovy
a dále pak umožnit volný pohyb po celém podlaží školy, na kterém se nachází

jazyková učebna a sociální zařízení.
Konektivita
Tuto část je možné rozdělit na dalších pět části, přičemž dohromady tvoří jeden
celek, který splňuje specifikaci standardu konektivity škol.
a) metalická část
b) bezdrátová část
c) serverová část
d) bezpečnost
e) doplňkové služby

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové ZŠ Staré Hamry.
Termín realizace projektu je 30.11.2018

Hlavními cíli projektu jsou:
Zvýšení kvality výuky žáků v klíčových kompetencích a rovný přístup pro všechny
žáky.
Dílčí cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle:
1. Vybudování jazykové laboratoře
2. Vybudování bezbariérového přístupu a sociálního zázemí
3. Zajištění konektivity školy
4. Úprava zeleně a venkovního prostranství
Výstupy projektu:
Výstupem projektu budou modernizované a nově vybavené prostory pro výuku, které
odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i
teoretické vyučování ve vazbě na klíčové kompetence "komunikace v cizích
jazycích". Nové modernizované prostory pro výuku umožní rozšíření nových forem
výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem žáků o výuku cizích
jazyků. V rámci projektu dojde také ke kompletní rekonstrukci sociálního zázemí. V
prostorách školy bude zajištěna kvalitní vnitřní konektivita a bezbariérový přístup.

Projekt je financován z prostředků EU v rámci výzvy MAS FrýdlantskoBeskydy - IROP - infrastruktura základních škol.

