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Webové stránky: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/43vyzvairop 

 

Popis projektu: 

Projektem bude vybudováno pět učeben. Odborné učebny fyziky, chemie a biologie 

s rozvody elektřiny, vody a odpadu ke katedře učitele i k lavicím žáků, což 

v současných učebnách pro výuku těchto předmětů zcela chybí. Aktuálně probíhá 

výuka výše uvedených předmětů ve třídách, které zároveň slouží jako kmenové. 

Nová učebna cizích jazyků umožní dělit jazykovou výuku všech tříd, což není 

aktuálně možné z kapacitních důvodů, prostory gymnázia totiž disponují pouze 

čtrnácti místnostmi pro dvanáct tříd. Posledním vybudovaným prostorem bude 
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laboratoř robotiky a 3D tisku, která najde využití nejen pro výuku, ale i pro zájmové 

kroužky žáků. Škola je vybavena 3D tiskárnami i programovatelnými lego roboty, ale 

postrádá kvalitní zázemí pro jejich umístění a práci s nimi. Naším cílem je zvýšit 

zájem žáků o studium technických oborů na VŠ, což je v souladu s potřebami 

největších zaměstnavatelů v regionu firem THK a FEDERAL-MOGUL. 

Přístavba vyřeší i nevyhovující zázemí pro pedagogické pracovníky. Aktuálně sídlí 

dvanáct učitelů ve větší sborovně, sedm v menší sborovně a pouze vyučující biologie 

a chemie mají vyhovující odborný kabinet pro čtyři osoby. Nově vzniklé tři odborné 

kabinety vytvoří odpovídající zázemí pro všechny pedagogické pracovníky. 

V prostorách přístavby vznikne rovněž odpočinková zóna s knihovnou pro žáky školy, 

která bude sloužit zároveň pro besedy a přednášky pro veřejnost. V současné době je 

knihovna umístěna v jedné z kmenových učeben, odpočinkovou zónu suplují 

provizorně rozmístěná křesla na chodbách a přednášky externích univerzitních 

lektorů a jiných osobností probíhají v největší třídě, do níž se doplňují židle podle 

počtu účastníků. 

Velice důležitou součást projektu představuje zvýšení bezpečnosti a zajištění 

bezbariérovosti objektu gymnázia. Druhé schodiště v přístavbě zajistí požární 

bezpečnost budovy a únikovou cestu v případě napadení školy útočníkem. 

Bezbariérovost budovy bude zabezpečena výstavbou výtahu. 

 


