Priorita E.2 Rozvoj vzdělávání
Rekonstrukce základních a mateřských škol patří mezi priority Strategického plánu. Díky
dotacím z Operačního programu Životní prostředí byly provedeny komplexní rekonstrukce všech velkých základních škol v Kopřivnici. Projekty, v rámci nichž byla vyměněna
okna a zatepleny fasády i střechy školních budov, zvýší životnost objektů a povedou ke
snížení nákladů na vytápění.

ZŠ 17. listopadu.
Základní škola

Náklady v mil. Kč

Dotace v mil. Kč

Realizace

ZŠ 17. listopadu

20,30

11,40

2010

ZŠ Alšova

22,50

11,20

2010

ZŠ dr. Milady Horákové

24,00

10,30

2013

ZŠ Emila Zátopka

29,30

14,10

2014

ZŠ dr. Milady Horákové.
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ZŠ Alšova.

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla v letech 2011–2012 rovněž základní škola v místní části
Mniší. Za 20,2 mil. Kč byla provedena přestavba umožňující zvýšit kapacitu a škola byla
rovněž vybavena novými didaktickými pomůckami. Na realizaci projektu získalo město
dotaci ve výši 13,1 mil. Kč z ROP Moravskoslezsko.

ZŠ Mniší zvenku a uvnitř.

Zlepšovaly se také podmínky pro výuku.
Na školách byly rekonstruovány odborné
učebny fyziky, chemie, jazykové učebny,
počítačové učebny a podobně. Na ZŠ
dr. Milady Horákové vznikla v rámci projektu
„Techno 2012 – start technické kariéry“
polytechnická učebna, kterou mohou
využívat i žáci z ostatních základních škol.

Polytechnická učebna.
Základní škola
ZŠ 17. listopadu
- rekonstrukce učebny chemie
ZŠ Alšova
- rekonstrukce rozvodů elektřiny, úpravy a nové
vybavení dílen a vybraných odborných učeben
- vybavení odborných učeben
ZŠ dr. Milady Horákové
- rekonstrukce rozvodů elektřiny a modernizace
odborných učeben
- zřízení polytechnické učebny v rámci Techno 2012
ZŠ Emila Zátopka
- rekonstrukce učebny chemie

Náklady v mil. Kč

Dotace v mil. Kč

Realizace

1,50

1,30

2014

9,00

7,00

2013–14

2,10

1,80

2014

6,80

5,60

2011

1,00

0,80

2011

2,00

1,70

2014

Všechny kopřivnické základní školy se rovněž zapojily do projektu Peníze do škol, v rámci
kterého získaly finance na nákup moderních učebních pomůcek a tvorbu vzdělávacích
modulů. Školy byly vybaveny interaktivními tabulemi, výpočetní technikou a dalšími
pomůckami umožňujícími výuku dle aktuálních trendů.
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Úpravami prošly také mateřské školy, v nichž byla vyměněna okna a rekonstruováno
sociální zařízení. Rozsáhlejší rekonstrukce proběhla v roce 2011 na MŠ Krátké, která
byla zateplena a byly v ní upraveny prostory vedení příspěvkové organizace. Na úhradě
nákladů 6,4 mil. Kč se podílela dotace z ROP Moravskoslezsko ve výši 3,8 mil. Kč.
Stejného dotačního zdroje město využilo pro zvýšení kapacity Mateřské školy Mniší
v letech 2010–2011. Za 1,7 mil. Kč proběhly stavební úpravy objektu a bylo nakoupeno
vybavení umožňující navýšení kapacity školky o 20 míst na celkový počet 45 dětí. Dotace
v tomto případě činila 1 mil. Kč.
V roce 2011 byl pro provoz Mateřské školy Polárka rekonstruován jeden pavilon
ZŠ 17. listopadu, v následujícím roce byla upravena také přilehlá zahrada. Celkové
náklady na vznik nového předškolního zařízení dosáhly 2,5 mil. Kč.
Celkem byla od roku 2010 kapacita mateřských škol v Kopřivnici navýšena o více než
sto míst a díky tomu je v současné době dostatečná. V roce 2015 budou úpravy školních
budov pokračovat – díky získaným dotacím budou zatepleny MŠ Pionýrská a MŠ Česká.

MŠ Krátká.
Projekt
Svět je velká zahrada
I. etapa MŠ Záhumenní a MŠ Česká
II. etapa MŠ Jeřabinka a MŠ Lubina
III. etapa MŠ Krátká a MŠ Francouzská
Dětské dopravní hřiště a zahrada při MŠ I. Šustaly
Školní sportovní hřště u ZŠ dr. Milady Horákové
Školní sportovní a dětské hřiště u ZŠ Alšovy

Hřiště u ZŠ dr. Milady Horákové.
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MŠ Polárka.
Náklady v mil. Kč

Dotace v mil. Kč

Realizace

8,00
8,50
8,50

6,70
6,80
6,80

2010
2012
2013

11,60

9,00

2009

6,80

5,70

2011

13,70

11,60

2013

Hřiště u ZŠ Alšovy.

Kamenný svět MŠ Záhumení.

Zahrada smyslů MŠ Jeřabinka.

Vodní svět MŠ České.

Země pohádek MŠ Francouzské.

Ptačí svět MŠ Lubina.

Dětské dopravní hřiště.

Zahrada plná pohybu MŠ Krátké.

E

