Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na
SOŠ SE Velešín
Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/16_050/0001647

Investor:

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,
U Hřiště 527, Velešín

Projekt „Modernizace odborných učeben v budově školy a dílen na SOŠ SE Velešín“ je spolufinancován
Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu
regionálního rozvoje.
Celková výše rozpočtu projektu činí:

23 477 842,00 Kč

Celková dotace činí (předpoklad):

21 130 057,80 Kč

Termín ukončení realizace projektu:

30. 9. 2018

Popis projektu
Celkovým cílem projektu je prostřednictvím vybudování kvalitní a dostupné infrastruktury na SOŠ SE
ve Velešíně zajistit pro všechny současné i budoucí žáky rovný přístup ke vzdělávání a k získávání
klíčových schopností a tím zajistit jejich reálnou uplatnitelnost na trhu práce. V rámci plnění tohoto cíle
bude kladen důraz na vytváření materiálně technických podmínek pro zvyšování kvality výuky
technických a řemeslných dovedností, přírodovědných a technických oborů, výuky cizích jazyků a výuky
v oblasti digitálních technologií. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s
ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se SVP, kdy je nutné uzpůsobit
vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb. Z pohledu zajištění
vnitřní konektivity škol, kvalitního připojení k internetu a případně pořízení digitálních vzdělávacích
zdrojů výuky bude kladen důraz na zvýšení kvality výuky prostřednictvím těchto opatření.
Tento celkový cíl může být dosažen pouze naplněním několika specifických dílčích cílů, které jsou
následující:
 Zajistit bezbariérový přístup do hlavní budovy školy a do prvního patra budovy dílen
 Modernizovat strukturu počítačové sítě ve škole a v dílnách tak, aby byla síť zajištěna z hlediska
bezpečnosti a aby byla zajištěna dostupnost wi-fi připojení pro žáky a pedagogy
 Zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků prostřednictvím zásadní modernizace jazykové učebny
 V návaznosti na požadavky trhu práce a potřeby sociálních partnerů zvýšit kvalitu výuky
odborných předmětů prostřednictvím vybavení odborných učeben strojírenských předmětů,
robotiky, mechatroniky a elektrotechniky
 Zvýšit kvalitu odborného výcviku prostřednictvím vybavení učeben konvenčními stroji pro
výuku frézování a soustružení a prostřednictvím zřízení učebny pro výuku programování CNC
obráběcích strojů s řídicím systémem Heidenhaim
 Zvýšit kvalitu a estetickou úroveň venkovního prostranství u školy
Výstupy projektu - indikátory:
Počet podpořených vzdělávacích zařízení

1 zařízení

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

1 145 osob

