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Předpokládaná realizace projektu

Projekt „Rozvoj a zkvalitnění výuky na základní umělecké škole

červenec 2013 až srpen 2014

Zábřeh“ řeší komplexní rekonstrukci a modernizaci nevyužívaného objektu
bývalé základní školy v centru města Zábřeh. Účelem rekonstrukce objektu
je vybudování uceleného bezbariérového prostoru a provozu Základní
umělecké školy Zábřeh, který pojme všechny obory a oddělení ZUŠ.

stávající stav

Předpokládané náklady
Celková cena bez DPH - Kč 39.776.000,Celková cena vč. DPH - Kč 47.731.200,-

budoucí stav
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a vizualizace realizoval:
ječmen studio - MgA., Ing. arch. Lukáš Blažek,
Bořivojova 1, 779 01, Olomouc

Realizace projektu umožní v dostatečné míře
zvýšení možnosti využití volného času dětí a
mládeže

v

oblasti

vzdělání

v

regionu.
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projektu

dále

vzniknou přímo v centru města nové moderní
prostory pro pořádání společenských a kulturních

Kontakt
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 ZÁBŘEH
Tel.: 583 468 218
E-mail: starosta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

Základní umělecká škola Zábřeh
Farní 9
789 01 ZÁBŘEH
Tel.: 583 450 187
E-mail: zus@zus-zabreh.cz
www.zus-zabreh.cz
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Předpokládaný termín realizace:
1. července 2013 – 31. srpna 2014

Předpokládané financování
Regionální operační program Střední Morava

charakter

Připravenost
 zpracovaná projektová dokumentace
ke stavebnímu povolení
 vydáno pravomocné stavební
povolení

Projekt

z koncepčního

pohledu

vyřeší

dlouhodobé problémy Základní umělecké
školy v Zábřehu, která nemá dostatečné
prostorové a kapacitní možnosti pro výuku
ve městě Zábřeh a díky roztříštěnosti
výuky, která probíhá v Zábřehu na
3 místech, je v mnohých případech zcela nereálná spolupráce jednotlivých oddělení a oborů.
Předmětem komplexní rekonstrukce bývalé základní školy jsou především dispoziční změny
uvnitř objektu samotného, nové vnitřní instalace a povrchy. Nově je navržena přístavba
chodby pro koncertní sál. Objekt bude pomocí dvou nových vyrovnávacích ramp a výtahu
zcela bezbariérový. Účelem rekonstrukce objektu je vybudování uceleného prostoru a
provozu Základní umělecké školy Zábřeh, který pojme všechny obory a oddělení ZUŠ.
Realizací projektu dojde k vytvoření jednoho nového pracovního místa.
Hlavní výstupy projektu:

Partner projektu, Základní umělecká škola Zábřeh, patří ke středně velkým
školám. Žáci zde mají možnost získávat základy vzdělání v oboru hudebním,
tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. ZUŠ poskytuje vzdělávání
ve městě Zábřeh a dál v obcích Bušín, Olšany, Jedlí, Postřelmov a Štíty.
Z tohoto pohledu má ZUŠ v Zábřehu regionální dopad, minimálně na úrovni
území obce s rozšířenou působností Zábřeh. Ve školním roce 2011 - 2012
využilo vzdělávací nabídku celkem 785 žáků.
Vzdělávací nabídku v hudebním oboru využívá více než 546 žáků, v tanečním

 zvýšení kvality vzdělávání v Zábřehu vybudováním kvalitního zázemí pro výuku ZUŠ Zábřeh,

144 a v literárně-dramatickém 13 žáků. 82 zájemců rozvíjí své nadání v oboru

 uspokojení poptávky z řad cílové skupiny v souladu s kapacitou ZUŠ, deklarovanou zřizovací

výtvarném.

listinou,
 zvýšení dostupnosti vzdělávání v ZUŠ vybudováním bezbariérového prostoru,
 snížení nezaměstnanosti vytvořením nového pracovního místa v oblasti uměleckého školství.

Budoucí kapacita
25 učeben pro hudební obor
1 učebna hudební nauky
1 učebna literárně-dramatického
oboru
1 učebna výtvarného oboru
taneční sál
koncertní sál
nahrávací studio

Stávající prostory Základní umělecké školy Zábřeh

