
Projektový záměr Základní škola Dašice, 

okres Pardubice – prosinec 2022



Základní informace:

1. Název projektu: Venkovní učebna Archimédes

2. Žadatel: Město Dašice

3. Kapacita vzdělávacího zařízení - 350 žáků

4. Cíl: Podpořit odborné a inkluzivní vzdělávání v 

aglomeraci se zaměřením na polytechnické 

vzdělávání školy 



Popis projektu

- výstavba montované typizované venkovní 
učebny, přípravné práce pro umístění stavby a 
pořízení nového vybavení

- v rámci instalace učebny bude řešena 
elektroinstalace, osvětlení, nábytek, úložné 
prostory, pomůcky, zázemí pro pedagogy, 
skladové prvky

- zajištění připojení k internetu v prostorách 
venkovní učebny



Pozitivní dopad na vymezené území

- zatraktivnění vzdělávání na ZŠ Dašice v rámci celé 

Hradecko - pardubické aglomerace

- pro rodiče žáků důkaz velkého zájmu města Dašice na 

rozvoji zvyšování kvality a zmodernění základního vzdělání

- podpora polytechnického vzdělávání

- zlepšení materiálních podmínek vzdělávání 

- zvýšení odborných kompetencí v technických oborech, 

práce s moderním vybavením, získání praktických 

zkušeností pro osobní rozvoj, vyšší šance na přijetí na 

střední školy a následně při vstupu na regionální trh práce



Celkové výdaje

Celkové výdaje projektu 6 000 000,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje 6 000 000,00 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč

Podpora - příspěvek EU 5 100 000 Kč

Podpora – spoluúčast zřizovatele 900 000 Kč

Plátce DPH Ano, avšak nikoliv ve vztahu k aktivitám projektu

Členění výdajů: 

1. Učebna včetně vybavení učebny (nábytek a učební 

pomůcky): 3 800 000 Kč

2. Ostatní uznatelné výdaje (projektová dokumentace, 

základová deska, mimostaveništní doprava, zařízení 

staveniště, geodetické práce,… ): 2 200 000 Kč



Předpokládané datum zahájení a ukončení realizace 

projektu

Datum zahájení 01. 11. 2022 – přípravné práce, 

projektová dokumentace, řešení stavebního povolení

Vlastní stavba - letní prázdniny 2023

Datum ukončení 31. 12. 2023 - dokladové



Počet podpořených vzdělávacích zařízení: 1 

(1ZŠ)

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávacích zařízení – kapacita učebny 
je 30 žáků = kapacita jedné třídy, ale míst k 

sezení bude 36 = pro případ nutnosti navýšení 

maximální kapacity na výjimku vzhledem k 

růstu počtů žáků v jednotlivých třídách



Stávající stav: 

1. Prostor, kde bude venkovní učebna instalována (školní zahrada – za budovou ŠD)



2. Vizualizace učebny



Děkuji za pozornost. :-) 

Mgr. Lada Morávková, ředitelka Základní školy Dašice, okres Pardubice


