Projekt "Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov" je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání. Konkrétně se jedná o zajištění bezbariérovosti a vybudování odborných
učeben pro zájmové vzdělávání v Trhovém Štěpánově. Díky stavebním úpravám dojde k vybudování 4
nových učeben zaměřených na komunikaci v cizích jazycích, přírodní vědy, digitální technologie a
technické a řemeslné obory. Škola bude díky stavebním úpravám bezbariérová.
Potřebnost staveb a stavebních úprav je dána absencí vhodného zázemí pro zájmové vzdělávání. Škola
se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostorových kapacit volnočasového a zájmového vzdělávání
pro své žáky s kvalitním a moderním vybavením. V současné době nemá škola žádné prostory, které
by sloužily výhradně pro neformální a zájmové vzdělávání, a tak musejí být využity učebny pro formální
výuku. To přináší především problém s časovou dostupností těchto učeben, protože odborné učebny
školy jsou často využívány pro odpolední výuku, a tak nemohou být vždy dostupné pro zájmové
vzdělávání a kroužky jsou vázané rozvrhem základní školy.
Problematický je i chybějící bezbariérový přístup.
Potřebnost projektu vychází jednak ze snahy města o zvýšení kvality a kapacity zájmového a
neformálního vzdělávání, a jednak také ze základních principů rovných příležitostí pro všechny osoby
kladoucí důraz na zajištění nediskriminace a nesegregace.
Vybudování nových prostor pomocí nástavby a dostavby 4 NP je nejvhodnějším řešením, díky kterému
vzniknou 4 nové učebny určené pro zájmové a neformální vzdělávání. Ty zajistí zvýšení kvality výuky
kurzů či kroužků v návaznosti na klíčové kompetence IROP a umožní rozšířit stávající nabídku kroužků.
V nových prostorách vznikne přírodovědná učebna, počítačová učebna, polytechnická učebna a
jazyková učebna.

Specifickým cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení.
Výsledky projektu "Zázemí pro vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov" povedou k naplnění investiční
priority "Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání
dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu" a
specifického cíle "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení".
V souladu s výše uvedenou investiční prioritou a specifickým cílem výzvy byly stanoveny následující cíle
a výsledky projektu:
- Cílem projektu je vybudování nových prostor pro zájmové vzdělávání. Přínosem těchto stavebních
prací je podstatné zlepšení podmínek pro výuku zájmového vzdělávání. Díky stavebním úpravám
půdních prostor a související nástavbě a dostavbě 4NP vzniknou v těchto prostorách čtyři učebny pro
zájmové vzdělávání a sklad pro pomůcky. Díky tomuto zázemí budou rozvíjeny kompetence zaměřené
na přírodní vědy, práci s digitálními technologiemi, řemeslné a technické obory a komunikace v cizích
jazycích.
- Přínosem a cílem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy stávajících prostor školy, které souvisí
se zajištěním bezbariérovosti. V rámci projektu dojde k instalaci výtahu, který zajistí bezbariérový
přístup do všech pater školy a zároveň i k nově budovaným učebnám pro zájmové vzdělávání,
upraveny budou toalety ve 3 NP na bezbariérové. Dále bude upraven vstup do objektu školy, kde
bude vybudována rampa. Vzdělávání se tak stane dostupné všem žákům.
- Cílem je vybavit nové prostory nábytkem a výukovými pomůckami s cílem zkvalitnit vzdělávání
zaměřené na kompetence IROP.
- Cílem je upravit i venkovní prostředí a zeleň.
Díky projektu bude splněn hlavní cíl, kterým je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a výrazné
zlepšení kvality výuky zájmového a neformálního vzdělávání.

Celkovým důsledkem projektu je zajištění důstojných prostor pro zájmové a neformální vzdělávání
prostřednictvím pravidelných kroužků, které rozvíjejí klíčové kompetence - práce s digitálními
technologiemi, technické a řemeslné obory, přírodní vědy a komunikace v cizím jazyce. Důsledkem
projektu dojde k umožnění tohoto typu vzdělávání i tělesně hendikepovaným žákům.
Ve městě Trhový Štěpánov vzniknou zcela nové kapacity pro zájmové a neformální vzdělávání, které
zajistí odbornou výuku zábavnou formu se zaměřením na obory, které mají vazbu na trh práce. V rámci
projektu vzniknou čtyři nové učebny.

Nejširší cílovou skupinou jsou žáci, dále se realizace projektu dotkne pedagogických pracovníků a osob
sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, osob se speciálními vzdělávacími
potřebami a pracovníků a dobrovolných pracovníků organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb.
Hlavní přínosy projektu pro cílové skupiny:
- zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání na ZŠ Trhový Štěpánov
- kvalitní zázemí pro vzdělávání v oblastech klíčových kompetencí IROP

- efektivnější rozvíjení klíčových kompetencí - přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace
v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi,
- zájmové vzdělávání prostřednictvím moderních, praktických a interaktivních pomůcek
- bezbariérový přístup do učeben pro zájmové a neformální vzdělávání i do celé školy tělesně
handicapovaným osobám
- spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi poskytující neformální vzdělávání a zaměřujících
se na děti a mládež
- spolupráce školy a potencionálního zaměstnavatele přinese žákům významnou možnost získání
cenných kontaktů, praktických dovedností a informací
- díky zaměření zájmového vzdělávání na kompetence, které mají uplatnění na trhu práce očekáváme,
že žáci najdou vhodnou střední školu a následně uplatnění na trhu práce
- zatraktivnění venkovního prostranství

