
 

Podrobný popis projektového záměru do výzvy IROP č. 68 
Podpůrný materiál pro členy Regionální stále konference Libereckého kraje 

Název projektu:  Modernizace učeben pro výuku cizích jazyků a IT na SŠHL Frýdlant, p. o.  

Žadatel: Liberecký kraj  

Škola: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 
   
 

Předběžný odhad nákladů projektu v Kč: 2.000 000 Kč 

Plánovaný termín realizace projektu: 2020 - 2021 

Kapacita zařízení: 550 

Územní působnost: Liberecký kraj, město Frýdlant 

Cílová skupina: žáci školy, žáci základních škol na Frýdlantsku 

Popis projektu: 

Předmětem projektu je modernizace dvou odborných učeben. Jedna učebna bude přebudována na 

učebnu IT, proběhne její zasíťování a vybavení moderní počítačovou a projekční technikou. Druhá 

učebna bude přebudována na jazykovou učebnu. Učebny budou sloužit pro výuku IT, cizích jazyků (AJ 

a NJ), odborných předmětů a výuku technické angličtiny.  

Škola v současné době nedisponuje moderní jazykovou učebnou pro výuky cizích jazyků (anglický a 

německý jazyk). Aby byli žáci schopni uplatnit se na pracovním trhu nebo uspět v následujícím studiu 

na VŠ, je nutné, aby ovládali nejmodernější technologie a software, proto je potřeba aby učebny byly 

vybavený moderní a výkonnou technikou.  

Technické zaměření s sebou zároveň nese nároky na jazykové vybavení absolventů. Řada 

zaměstnavatelů jsou zahraniční firmy nebo subjekty, které v rámci své činnosti se zahraničními 

firmami komunikují. Z tohoto důvodu je velmi důležitý důraz na znalost cizích jazyků (nejen) v 

technických oborech. Škola by v tomto ohledu potřebovala modernizovat vybavení učeben, aby žáci 

mohli efektivně využívat moderní výukové aplikace.  

Realizace projektu přinese zvýšení kvality odborné a jazykové výuky v těchto oborech, umožní žákům 

a studentům získat kvalitnější vzdělání, připraví je na následné pracovní uplatnění či na 

bezproblémový přechod na navazující studium a umožní jim lepší výchozí postavení na současném i 

budoucím trhu práce.  

Struktura finančních zdrojů: 95% strukturální a investiční fondy EU, 0 % státní rozpočet, 5% vlastní 

podíl žadatele  

Aktuální stav přípravy projektu: 

V současné době je projekt ve fázi příprav. 


