
Projekt „Škola v Libuni – stavební úpravy a přístavba“ je spolufinancován z Evropské unie - 

Integrovaného regionálního operačního programu. 

 

Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit školy - vybudování nových odborných učeben pro 

výuku přírodních věd, praktických činností, výuku cizího jazyka, informačních a 

komunikačních technologií a v neposlední řadě vybudování nové kmenové učebny. Díky 

realizaci projektu dojde ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školy a vytvoření kvalitního 

výukového prostředí pro žáky školy a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na 

školní vzdělávací program ZŠ Libuň. V neposlední řadě pak dojde k zajištění bezbariérovosti 

objektu školy. 

 

Cílem projektu je rozšíření nedostatečných kapacit školy, vytvoření moderních prostor, 

přístupných všem skupinám osob, a to v souladu se současnými trendy v základním 

vzdělávání v návaznosti na platnou legislativu ČR.  

 

Realizací projektu dojde k přístavbě školy, vybudování nových odborných učeben, které škola 

v současné době nemá vůbec a rozšíření kapacit školy a jednu novou kmenovou učebnu a 

školní poradenské pracoviště. V rámci přístavby bude instalován výtah, projekt tedy počítá se 

zajištěním bezbariérového přístupu do celého objektu školy.  

 

Výsledkem projektu budou 2 vybudované odborné učebny (polytechnická, IT/jazyková), 

školní poradenské pracoviště a 1 nová kmenová učebna, zázemí školy včetně sociálního 

zařízení.  

 

Projekt počítá s pořízením základního vnitřního vybavení, pořízením učebních pomůcek, 

přístrojů a kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP. Dále dojde k vybudování odpočinkové 

zóny pro žáky včetně základního ozelenění v prostorách školní zahrady, vybavení 

mobiliářem. 



 

Výsledný stav dle projektové dokumentace: 

- 2 odborné učebny ve 3.NP 

- 1 školní a poradenské pracoviště v 1.NP 

- 1 nová kmenová učebna ve 2.NP  

- Osobní výtah pro zajištění bezbariérového provozu v celé budově 

- 2x hygienické zázemí (WC) i pro vozíčkáře 

 

Na základě realizace projektu dojde k podpoře kvalitní výuky technických a řemeslných 

oborů, výuky cizích jazyků, podpoře výuky přírodních věd a v neposlední řadě využití 

informačních technologií ve výuce. 

 

Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

a celoživotní učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti na školní vzdělávací 

program.  


