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Základní informace o projektu 

„Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání“ 

Projekt „Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání“ byl předložen 
v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších 
odborných škol (SVL)“ v prioritní ose 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů. 

Projektu, jehož celkové náklady činí 19 144 031,17 Kč, z toho způsobilé náklady 18 298 873,17 Kč, byla 
přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 15 554 042,19 Kč. 

Fyzická realizace projektu byla Střední zemědělskou školou, Písek, Čelakovského 200 zahájena dne 24. 6. 2016 
s cílem dokončit projekt nejpozději do konce srpna roku 2018. 

Předmětem projektu je modernizace praktického vyučování na Školním statku Dobešice skrze jeho 
rekonstrukci a pořízení dvou strojů, vybavení jazykové učebny a zajištění celkové konektivity na Střední 
zemědělské škole, Písek i statku. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci Střední zemědělské školy, Písek, 
kteří budou díky projektu lépe připraveni na hledání místa na trhu práce. Projekt řeší problém zastaralého 
vybavení, nevhodných prostor na statku, prioritně se zaměřuje na potřeby žáků. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodovědných předmětů na Střední zemědělské 
škole, Písek. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení jazykové učebny, zemědělských strojů a 
rekonstrukce statku Dobešice. Vzdělávání na Střední zemědělské škole též bude zkvalitněno díky zajištění 
vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. 
Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových 
kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě. 
 
Specifickými cíli projektu jsou: 

 modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod, 
 modernizace výuky přírodovědných (zemědělských) předmětů díky pořízení nového vybavení, 
 vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných (zemědělských) předmětů, 
 zkvalitnění interaktivní výuky, 
 zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce, 
 zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a zemědělských oborů, 
 zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků a oboru zemědělství pro případné další studium na 

vyšší odborné či vysoké škole, 
 zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce, 
 podpora žáků v práci s novými technologiemi a stroji, 
 zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy, 
 zajištění bezbariérovosti, 
 zušlechtění vnějšího prostranství školy pomocí pořizované zeleně a mobiliáře.  

 
 
 
 

Projekt „Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání“ je 
spolufinancován Evropskou unií. 

 


