
 
Název projektu:   „Laboratoř výpočetní techniky“ 

Popis projektu: 

- Obsahem projektu je vybudování Laboratoře výpočetní techniky pro žáky OA Kroměříž a 

vybudování bezbariérového WC. Součástí vybudování Laboratoře výpočetní techniky je 

pořízení nového vybavení této učebny - nábytek, elektro. Cílem projektu je zvýšit kvalitu ve 

výuce žáků OA Kroměříž za pomoci nově vybudované moderní odborné učebny v budově 

školy OA, která povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto vzdělávacího 

zařízení v souvislosti s klíčovými kompetencemi IROP a ulehčit jim vstup na trh práce. 

Cíl projektu: 

- Cílem projektu "Laboratoř výpočetní techniky" je zvýšit kvalitu ve výuce žáků Obchodní 

akademie Kroměříž za pomoci nově vybudované moderní odborné učebny v budově školy 

Obchodní akademie, která povede k získání dalších odborných znalostí žáků tohoto 

vzdělávacího zařízení v souvislosti s klíčovými kompetencemi a dopomůže jim tak získat i 

praktické dovednosti, které jim po absolvování Obchodní akademie ulehčí vstup na trh 

práce či přijetí na vysoké či vyšší odborné školy. Výsledkem projektu bude nově vybudovaná 

odborná učebna, ve které budou umístěny moderní vzdělávací prvky a kterou budou v 

rámci studia na Obchodní akademii Kroměříž využívat žáci výše definovaných studijních 

oborů. Učebna se bude nacházet v budově Obchodní akademie Kroměříž v místech, kde je 

dnes situován víceúčelový přednáškový sál. V rámci realizace odborné učebny je počítáno 

s kapacitou 33 žáků. Z těchto 33 míst je počítáno s vyčleněním jednoho místa pro tělesně 

postiženého žáka a jednoho místa pro asistenta. Výsledkem popisovaného projektu, jehož 

součástí jsou také bezbariérové úpravy, bude také nově vybudované bezbariérové sociální 

zařízení. Dále jsou do výsledku projektu počítány také venkovní úpravy, spojené s prvky 

venkovního mobiliáře a výsadbou zeleně. Výsledkem projektu je především ta skutečnost, 

že veškeré nově pořízené vybavení a stejně tak i nezbytné stavební úpravy povedou k 

ověření, rozšíření i zdokonalení teoretických i praktických znalostí žáků, čímž bude splněn 

cíl projektu. Získáním dalších odborných kompetencí se žáci, jakožto hlavní cílová skupina 

projektu mohou, pořádném ukončení studia lépe uplatnit na trhu práce či v rámci 

přijímacího řízení na vyšší odborné a vysoké školy. Hlavní změna, která realizací projektu 

nastane, je spojena především s vybudováním tolik potřebné multifunkční odborné učebny, 

kterou Obchodní akademie doposud postrádala a která umožní kantorům školy lépe zacílit 

výuku různých předmětů, které jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. 

Výsledky projektu: 

- Hlavní změna, která realizací projektu nastane, je spojena především s vybudováním tolik 

potřebné multifunkční odborné učebny, kterou Obchodní akademie doposud postrádala a 

která umožní kantorům školy lépe zacílit výuku různých předmětů, které jsou v souladu s 

Rámcovým vzdělávacím programem. Další změnou je učinění dalšího kroku směrem k 

bezbariérové budově školy. Bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu po 

budově je vyřešen. Ve škole ovšem doposud není vybudováno bezbariérové sociální 

zařízení. 

Projekt „Laboratoř výpočetní techniky“ je spolufinancován Evropskou unií. 


