
 

 

 

 

 

 

Ústecké školy chystají modernizaci tříd za téměř 4 a půl milionu korun 

V Ústí nad Orlicí byly schváleny tři projekty na jedné základní a jedné střední škole za 4,4 milionu korun. 

Podívejte se na to, jaké inovace Ústecké žáky a studenty čekají a kterých škol se změny budou týkat. 

O podporu MAS, úspěšně žádala ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského 11. Protože je v dnešní době znalost anglického 

jazyka základní podmínkou pro uplatnění, ať už se jedná o přijímačky na studium po základním vzdělání, otevřené dveře 

cestování, nejen za studiem, nebo i o ucházení se o většinu zaměstnání, pořídí Ústecká základka nové vybavení do jazykové 

laboratoře a umožní učitelům vést efektivní výuku, která bude pro děti atraktivnější. Doposud probíhala výuka cizích jazyků 

v IT učebně, která trpěla zastaralým vybavením.  

Druhá učebna, která se dočká modernizace, bude ta, která je využívána především pro výuku chemie, fyziky 
přírodopisu a dalších předmětů. Učebna se momentálně nachází ve stavu, který pro děti není dostatečně zajímavý a proto 

se škola rozhodla udělat úpravy takovým způsobem, aby třída uměla děti lépe vtáhnout do děje předmětu a podpořila je  

v aktivním zapojením se do předmětu, třeba i díky novým pomůckám. Pořídí se nový nábytek, zmiňované pomůcky a 

odpovídající IT vybavení.  

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, si v projektu dala za cíl to, aby své studenty co nejlépe připravila na dychtivý trh 
práce, a shledala, že je nezbytné inovovat ty oblasti středního vzdělávání, které nejsou v souladu s pracovní realitou, 
zejména v oblastech technického a přírodovědného zaměření. Proto se zainvestuje do vybavení výukových prostor pro 
odborné a přírodovědné vzdělání a studentům se tak nabídne lepší šance na pracovní uplatnění nebo další možnosti studia. 
Za další bod si „automobilka“ vytyčila to, aby přístup a pohyb po budovách školy byl možný i pro fyzicky znevýhodněné 

studenty, provedou se proto stavební úpravy, které zajistím bezbariérový přístup do obou budov a v návaznosti na to, se 

doladí i odpovídající sociální zařízení. 

 

V dubnu zasedala Valná hromada MAS ORLICKO z.s., a podařilo se jí schválit podporu 21 

projektů za bez mála 30 milionů korun, které putovaly k vybraným projektům středních a 

základních škol na území Orlicka. Snahou projektů bylo modernizovat techniku a dovybavit učebny 

a postarat se tak o to, aby prostředí pro žáky a studenty bylo atraktivnější, aby splnilo aktuální 

technické požadavky a nabídlo tak žákům a studentům rozmanitější a kvalitnější prostředí pro výuku. 

 


