
Projekt „Výstavba dílen“ 

Základní škola Strupčice nedisponovala žádnými vhodnými prostory dílen a výuka v tomto směru 
probíhala spíše v teoretické rovině bez možnosti praktické práce žáků školy.  

Cílem projektu je zajištění kvalitního a odpovídajícího zázemí pro výuku technických a řemeslných 
oborů v Základní škole a Mateřské škola Strupčice. Výstupem bude nový objekt dílen s předpokládanou 
kapacitou 22 žáků vybavený dílenským nábytkem a nářadím pro praktickou výuku. Objekt je samostatně 
stojící, bezbariérový s odpovídajícím zázemí pro žáky i pedagogy. 

Projekt je v souladu a má přímou vazbu na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP: 

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání 
ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích – technické a řemeslné obory. 

Stavební práce jsou dále doplněny úpravou venkovní zeleně a venkovního prostranství – vybudování 
přístupového chodníku. 

Projektový záměr je v souladu se Strategickým rámcem MAP CHOMUTOVSKO, kdy v části Dohody o 
investičních prioritách je zde uveden pod pracovním názvem „Výstavba dílen“. Daný záměr je v souladu 
s cílem MAP č. 6.1.1. 

Hlavní aktivitou projektu je realizace stavby a stavebních prací spojených s výstavbou infrastruktury 
základních škol. Jedná se o novostavbu budovy dílen, která bude umístěna do areálu Základní školy 
Strupčice. Objekt dílen je jednopodlažní, samostatně stojící, o půdorysném obdélníkovém rozměru 16,07 × 
12,57m (202 m2) a výšce 6,73m. Objekt se nachází v oploceném areálu školy. Objekt dílen slouží k výuce 
technických a řemeslných činností. 

Stavba byla zahájena na začátku prosince 2019, na realizaci získala obec prostřednictvím MAS 
Západní Krušnohoří dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 750 tis. Kč. Veřejnou zakázku získala 
ve výběrovém řízení firma Intermont Opatrný s.r.o. z Vrskmaň, která předložila nejnižší cenovou nabídku 
ve výši 5 679 593 Kč.  Stavba byla dokončena v červenci 2020.  

Mezi základní oblasti, které projekt řeší, je zkvalitnění přípravy žáků základní školy v klíčových 
kompetencích – technické a řemeslné obory, které jsou dlouhodobě ze strany zaměstnavatelů viděny jako 
klíčové pro budoucí uplatnění na trhu práce. Praktická výuka technických a řemeslných činností v nově 
vybudovaných dílnách s potřebným vybavením je základním předpokladem pro zvýšení zájmu žáků o tuto 
oblast nejen v rámci základní školy, ale bude hrát klíčovou roli i při volbě zaměření střední školy.  

 

   

 

 

 

  


