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Projekt řeší odstranění některých závažných omezení ve stávající úrovni výuky. 

Cílová skupina žáci osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci v 

důsledku realizace projektu získá možnost zvýšení odborných kompetencí k 

využívání informačních a komunikačních technologií, bez kterých se současné 

vzdělávání v technických oborech neobejde. Cílová skupina  pedagogů získá 

příležitost rozvoje a možnost dalšího růstu. 

Proto tento projekt řeší zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu dle 

Standardu konektivity škol. Zejména u výuky technických oborů, kterým se škola 

věnuje, je tento nedostatek obrovským problémem, protože práce na dnešních 

moderních strojích a zařízeních často vyžaduje být tzv. online v reálném čase. 

Dalším významným nedostatkem v infrastruktuře stávající výuky jsou problémy s 

nedostatkem moderních strojů. V rámci projektu budou pořízeny specializované 

stroje soustruh, frézka,  které zvýší kvalitu a názornost výuky a přiblíží ji praxi 

a současným požadavkům zaměstnavatelů. Hlavním cílem projektu je vytvořit 

takové zázemí pro odbornou výuku a přípravu, aby absolventi byli stoprocentně 

připraveni (jak teoreticky tak prakticky) na okamžité zapojení se na regionální 

trh práce a snížit tak nesoulad mezi poptávkou firem po technicky řemeslně 

vzdělaných zaměstnancích s nabízenou kvalitou absolventů škol. 
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