MČ Praha-Klánovice realizovala projekt:

VYTVOŘENÍ NOVÝCH KAPACIT VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ KLÁNOVICE
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Konkrétně z OP Praha – Pól růstu ČR.
Projekt byl zaměřen na stavební úpravy části stávající budovy a přístavbu jídelny, školních tříd a požárního
schodiště na Masarykově základní škole v Praze 9, městské části Praha-Klánovice. Hlavní aktivitou bylo
vybudování nových kmenových učeben, kabinetů a sociálního zařízení ke kmenovým učebnám.
Projekt byl realizován v období 1. 4. 2017 do 30. 9. 2018.
Původní stav:
Základní škola v Klánovicích si zakládá především na kvalitě vzdělávání, avšak stejnou důležitost přikládá i
příjemnému prostředí a přátelskému klimatu školy. Škola disponovala 21 třídami s celkovým počtem 576 žáků
(bez přípravné třídy s dalšími 16 žáky). V průměru tedy na jednu třídu spadalo 27,4 žáků. Kapacita školních budov
byla stanovena na 500 žáků, z čehož bylo patrné, že škola se potýkala s nedostatkem prostor. Aby tuto kapacitu
mohla škola velikostně zvládat, ke dni 1. 9. 2014 došlo k pronájmu prostor na SŠ Slavětínská 82 (Střední škola
hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.), kde byly umístěny tři třídy - 1.C, 2.C a 3.C. Tyto třídy byly tak
vzdáleny od základní školy cca 500 m, což sebou přinášelo další problémy.
Informace o projektu:
Vytvoření nových kapacit prostřednictvím nové přístavby k východnímu křídlu Masarykovy základní školy
v Klánovicích zajistilo dostatečné kapacity kmenových tříd. V rámci projektu také došlo k rekonstrukci celé školní
jídelny, která je nyní umístěna v suterénu přístavby, a která zajišťuje dostatečnou kapacitu pro stravování všech
žáků. Prostřednictvím navýšení počtu učeben v budově školy je umožněno snížení průměrného počtu žáků
ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
zohledňování individuálních potřeb žáků.
Smysl a cíle projektu:
Smyslem projektu bylo zajistit základní vzdělávání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na ZŠ
v Klánovicích se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do běžných tříd,
v oblasti vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se jedná především o děti z klánovického dětského
domova. Na Masarykově základní škole se vzdělává celkem 118 žáků s trvalým pobytem v jiném kraji
(Středočeském, Olomouckém a Kraji Vysočina) a dále se na škole vzdělává 11 cizinců a příslušníků národnostních
menšin. Ale především se na škole v současnosti vzdělává 79 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Záměrem projektu bylo vytvoření nových tříd prostřednictvím přístavby k Masarykově základní škole
v Klánovicích, za účelem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Tím je umožněno snížit průměrné množství žáků
ve třídách, které zajistí lepší možnost integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Další související cíle projektu:
Sociální inkluze
Snížení přiměřeného počtu žáků ve třídě
Zlepšení image školy
Zkvalitnění zázemí pro žáky a pedagogy
Navýšení integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd

