
 

NÁZEV PROJEKTU:  Renovace učeben a vybavení ZŠ Rohle 

ČÍSLO PROJEKTU:    CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006923 

ŽADATEL:     Základní škola a Mateřská škola Rohle,   

      příspěvková organizace, Rohle 145, 789 74 Rohle, 

      IČO 00853356 

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 

 Cílem projektu je vybudování a vybavení nových dvou prostor, odborných učeben – 

cvičná kuchyňka a keramická dílna, pro rozvoj kompetencí v oblasti Člověk a svět práce, a 

modernizace prostoru, odborné učebny – multifunkční učebny, pro rozvoj kompetencí v 

oblasti Člověk a příroda a oblasti Člověk a jeho svět, prostřednictvím stavebních úprav a 

vybavením daných prostor. Dalším cílem realizace projektu je vytvořit adekvátní podmínky 

pro rozvoj specifických kompetencí u žáků se zaměřením na přírodovědné (včetně chemie a 

fyziky), technické a řemeslné oblasti, které přispějí k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu 

práce. Projektem definované cíle povedou u žáků naší školy ke zvýšení zájmu jak o přírodní 

vědy, tak i o technické a řemeslné obory, zlepší se jejich kompetence v oblastech, jako jsou 

komunikace, řešení problémů, občanské povinnosti, sociální cítění, environmentální 

odpovědnost, manuální zručnost, dále si rozvinou jemnou motoriku, naučí se zacházet s 

nástroji, naučí se plánovat, spolupracovat, komunikovat v kolektivu a celkově se posílí 

jejich vztah k přírodě a k práci. To vše bude mít pozitivní vliv na rozvoj osobností žáků naší 

školy, tedy ZŠ Rohle. 

            Výše uvedené cíle jsou plně v souladu se specifickým cílem 2.4 IROP, a cíli MAS 

Horní Pomoraví a její strategie CLLD, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání, a jsou také v souladu s podporovanými aktivitami výzvy č. 68 z IROP, do niž 

předkládaný projekt budeme podávat prostřednictvím výzvy MAS Horní Pomoraví. Cíle 

projektu také rozvíjejí podporované klíčové kompetence IROP pro základní vzdělávání, v 

našem případě oblast Člověk a svět práce, Člověk a příroda a Člověk a jeho svět. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:  2.279.988,00- Kč 

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU:  2.165.988,60- Kč 

 

PROJEKT RENOVACE UČEBEN A VYBAVENÍ ZŠ ROHLE  

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. 


