
Základní škola a Mateřská škola realizuje další projekt s názvem Stavební úpravy dílen v ZŠ Nová 
Bystřice v rámci projektu Rekonstrukce dílen v ZŠ Nová Bystřice (projekt spolufinancován z IROP, 
registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011700). 
Projekt Rekonstrukce dílen v ZŠ Nová Bystřice je spolufinancován Evropskou unií. 
 
Dotační titul byl podpořen částkou 1.647.128,42 Kč,- a to s účastí vlastních zdrojů od zřizovatele Města 
Nová Bystřice v hodnotě 86.690,97 Kč.  
Rekonstrukce dílen v ZŠ Nová Bystřice je dalším úspěšně podaným projektem Základní školy Nová 
Bystřice, kterým dává jasně najevo, že chce být školou kvalitní, bezpečnou, moderně vybavenou a to 
s důrazem na koncepční přípravu žáků do jejich budoucího života. 
Anotace projektu: 
Předmětem projektu je vybudování nové učebny dílen (vč. šatny, skladu a přípravny), s nímž souvisejí 
stavební úpravy včetně pořízení moderního vybavení. Projekt povede ke zkvalitnění výuky 
technických a řemeslných oborů na Základní škole Nová Bystřice. Díky modernizaci učebny dojde k 
vyřešení zejména neadekvátního stavu současných dílen, v nichž nemůže výuka probíhat tak, jak by si 
vyučující i žáci představovali. Projektem dojde rovněž ke zlepšení environmentálního prostředí v atriu 
školy. 
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020 
Základní škola Nová Bystřice ve své koncepci podporuje rozvoj žáků v oblasti řemesel a rukodílných 
prací. 
Co je cílem projektu? 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky zejména pracovních činností skrze kompletní rekonstrukci 
a vybavení prostor, kde se nacházela hygienicky a kapacitně nevyhovující školní družiny. 
Primárním cílem projektu je totiž vybudování nových školních dílen, vč. šatny, skladu a přípravny, 
které budou zřízeny právě v prostorách nynější školní družiny. Současná učebna dílen disponuje velmi 
zastaralým vybavením, které není schopné žákům zajistit adekvátní dovednosti a znalosti v oblasti 
technických a řemeslných oborů. Vybavení pořizované v rámci projektu zmodernizuje výuku a žáky 
nechá poznávat kouzlo technických předmětů interaktivní a praktickou formou. Jejich dovednosti v 
dané oblasti výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách, ale tyto odborné 
kompetence si mohou přenést i do budoucího života. 
Školní družina by měla být v budoucnu přemístěna do prostor, kde se v současné době nachází školní 
dílny, a to výlučně na náklady zřizovatele. Na začátku školního roku 2020/2021 k tomuto přesunu 
nedošlo, ani dojít vzhledem k rozpočtovým možnostem města nemohlo, a tak necelá stovka žáků 
školní družina našla své smysluplné a vyhovující útočiště v prostoru Rodinného centra Nová Bystřice.  
 


