
 

 

 

 

 

Čtyři nové učebny a odborné dílny škol v Králíkách 

 

Kralické školy dostanou podporu téměř 5 a půl milionu korun na modernizaci učeben a vybavení 

odborných tříd a pracovišť! 

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.  

V minulém roce MAS usilovala mimo jiné o podporu projektů zaměřených na vzdělávání a školy a nyní můžeme říci, že 

snažení Masky bylo úspěšné.  

V Králíkách byly schváleny čtyři projekty na dvou školách za 5,4 milionu korun. Které školy to byly? 

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427, kde se uplatnily dva projekty. První byl na modernizaci 

svařovny elektrickým obloukem, kde se dílná dočká stavebních úprav svařovny, pořízení nábytku, pomůcek a IT vybavení. 

Druhý projekt byl zaměřen na modernizaci vzduchotechniky a vybavení svařovny. Staré pracoviště bylo již zastaralé a 

neodpovídalo aktuálním potřebám. Proto se naplánovala rekonstrukce dílny tak, aby byla odpovídající současnému vývoji a 

moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby byla na požadované úrovni technického vývoje 

a umožňovala rozšíření moderních forem výuky. 

Základní škola Králíky, kde první část 
modernizace byla cílena na rozvoj 
polytechnické výuky, což škole obstará 
vybavení do dílen pracovních činností,  
tak aby bylo odpovídající požadované úrovni 
technického vývoje aby rozšířily moderní 
formy výuky a zvýšily zájem žáků o předmět. 
Druhá část, modernizace cvičné kuchyňky 

sloužící žákům I. i II. stupně školy si zasloužila 

nový nábytek, pracovní plochy a nové 

elektrospotřebiče. 

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. 

Ve školním roce 2017/18 se MAS podařilo podpořit v Kralické ZŠ provoz Dětského 

klubu, který pojmul děti na které se kapacitně nedostalo ve školení družině. 

 

 

 


