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Základní údaje      

Název projektu  Řemeslo má budoucnost 

Žadatel  Město Vsetín  

IČ  00304450  

Program  Integrovaný regionální operační program 

Výzva 47. výzva - Infrastruktura základních škol (SVL) - 

SC 2.4  

Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004245 

 

Rozpočet projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace       

Celkové výdaje projektu  61 613 707,00 Kč  

Nezpůsobilé výdaje  0,00 Kč  

Celkové způsobilé výdaje  61 613 707,00 Kč  

Dotace z EU  52 371 650,95 Kč  

Dotace ze státního rozpočtu 3 080 685,35 Kč 

Zdroje města              6 161 370,70 Kč  

 

Časový harmonogram realizace projektu:  
01.09.2016-31.05.2019  

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke 

vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu 

práce. Ve čtyřech ZŠ zřizovaných městem Vsetín budou provedeny nezbytné stavební úpravy 

za účelem zajištění adekvátních podmínek pro zkvalitnění výuky a rozvoj žáků v klíčových 

kompetencích dle IROP. Záměrem je v rámci čtyř ZŠ realizovat dle současného standardu 

modernizaci či přístavbu prostor - budou vybudovány odborné a specializované učebny, dílny 

a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence, nezbytné zázemí učeben vč. pořízení 

nového vybavení, s cílem realizovat kvalitní vzdělávací programy atraktivní pro účastníky 

vzdělávacího procesu. Dojde k vybudování nové kmenové učebny a rozšíření kapacity jedné 

ZŠ, v rámci podpory sociální inkluze budou provedeny úpravy budov a učeben, školních 

poradenských pracovišť, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Součástí 

projektu je zajištění internetové konektivity dle požadovaného standardu u dvou ZŠ. Budou 

provedeny nezbytné úpravy v areálech ZŠ pro zajištění bezbariérovosti a zároveň úpravy 



venkovního prostranství v podobě vybudování venkovní učebny či drobných úprav školní 

zahrady. 

Současně v rámci následného užívání výstupů projektu je cílem podpořit výměnu odborných 

poznatků a zkušeností formou spolupráce ZŠ s mateřskými či středními školami. 

Modernizované prostory a vybavení škol budou využívány i po vyučování pro nejrůznější 

kroužky v rámci zájmového vzdělávání. Škola by měla být zajímavým a atraktivním 

prostředím, které žáky zaujme, měla by umět reagovat na potřeby na trhu práce. Naše 

společnost potřebuje lidi vzdělané v oblasti přírodních a technických věd, v oblasti ICT, ale 

také lidi manuálně zručné a se zájmem o řemeslo. Proto by i škola měla mít vybudováno 

kvalitní a moderní zázemí pro výuku odborných předmětů, měla by umět žákům nabídnout 

nejnovější technologie a naučit je užívat v praxi. 

Dynamika vývoje hospodářství mění velmi rychle organizaci práce, nabídku pracovních 

příležitostí a požadavky na znalosti a dovednosti pracovní síly. Proto je stěžejním záměrem 

projektu vybudovat kvalitní a moderní zázemí pro výuku odborných předmětů, s cílem umět 

žákům nabídnout atraktivní prostředí s nejmodernějšími technologiemi. Výstupy projektu 

výrazně ovlivní organizační chod ZŠ v rámci výuky. V první řadě bude posílena kapacita 

odborných učeben, v jedné ZŠ pak nová kmenová třída. Zároveň dojde na ZŠ k 

systematickému uspořádání výuky odborných předmětů a k rozšíření nabídky v oblasti 

zájmového vzdělávání. Budou účelněji využívány prostory pro výuku, ale i skladovací 

prostory, pomůcky budou soustředěné na jedno místo a snadněji přístupné, vznikne kvalitní 

zázemí pro přípravu pedagogů. Školní prostory budou splňovat technické parametry pro 

plnohodnotné využívání ICT a dalších moderních technologií. 

 

Zvýšení povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělávání, poradenství, propagace a zvýšení 

atraktivnosti polytechnický oborů. Nové zázemí a vybavení výrazně zvýší kvalitu vzdělávání, 

dokáže spojit učení v souvislostech a demonstrovat užití poznatků v praxi. Nový přístup a 

pracovní činnosti povedou žáky k rozvoji tvořivosti, zručnosti, samostatnosti a spolupráci, 

třídění informací a hledání souvislostí, osvojení dovedností důležitých pro další životů, k 

pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce, k 

osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k 

používání vhodných nástrojů a pomůcek při práci i v běžném životě. Vzhledem k tomu, že 

přibývá žáků se SVP, žáků ohrožených sociálním vyloučením či školním neúspěchem, je 

nutné, aby ZŠ měla k dispozici kromě týmu odborníků i potřebný prostor, aby školské 

poradenské pracoviště získalo kvalitní zázemí k této náročné práci. Projekt má napomoci 

vyrovnávat handicapy znevýhodněných dětí a přispět k rozvíjení individuálního potenciálu 

každého žáka. 

 

Stručný obsah projektu:      

Z pohledu celého projektu se jedná o následující hlavní aktivity: 

a) Stavba 

- stavby, přístavby, stavební úpravy a modernizace budov: laboratoře, dílny, odborné a 

specializované učebny a výukové prostory, nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny, 

sociální zázemí, sklady pomůcek, úklidové komory), odborné kabinety, školní poradenské 

pracoviště, nové kmenové učebny za účelem rozšíření kapacity školy, šatny a toalety pro 



potřeby nově vybudovaných kapacit, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení 

nově vybudovaných prostor, 

- stavby a stavební úpravy objektu související s podporou sociální inkluze v celé budově 

(zajištění bezbariérového přístupu), 

- budování a modernizace související inženýrské sítě v rámci stavby. 

b) Pořízení vybavení budov, učeben, výukových prostor 

- pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, 

kabinetů včetně nezbytného zázemí těchto učeben, 

- nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a 

specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů 

- pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť, 

- pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten, toalet a kabinetů ve vazbě na 

zvýšenou kapacitu, 

- vybavení venkovních výukových prostor. 

c) Vnitřní konektivita a připojení k internetu 

- konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) 

- vnitřní konektivita školy (LAN) 

- další bezpečnostní prvky    

Školy, zapojené do projektu: 

- Základní škola Vsetín, Luh 1544 

- Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 

- Základní škola Vsetín, Sychrov 97 

- Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 

  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem  

pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 

 


