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ROZŠÍŘENÍ ZŠ 
LYČKOVO NÁMĚSTÍ 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

„
Naším cílem bylo vytvořit moderní školu 
odpovídající nárokům doby a individuálním 
potřebám našich žáků. Tomu bylo uzpůsobeno 
navržení tříd pro maximálně 25 dětí 
a organizace výuky do 1,5 hodinových bloků.

“Mgr. Jan Korda

ředitel školy

ZŠ Lyčkovo náměstí má pro svůj přístup a atmosféru dlouhodobě 
dobrou pověst mezi dětmi a rodiči. Cílem projektu bylo rozšířit 
kapacity školy a zajistit tak adekvátní podmínky pro výuku všech 
žáků. Za tímto účelem byla využita budova v Pernerově ulici ve 
vlastnictví městské části Praha 8.  

Vybudováno a vybaveno bylo 11 tříd, odborné učebny, kabinety, 
ředitelna, sborovna, kanceláře, sociální a technické zázemí, 
výtah či šatní prostory. Vzniklo tak detašované pracoviště školy 
zaměřené na inovativní způsob výuky s využitím 1,5 hodinových 
bloků výuky, speciálním rozestavením lavic pro lepší spolupráci 
či absencí klasického hodnocení. Individuálnější přístup je 
zajištěn nižším počtem žáků ve třídách, kterých je okolo 20, 
přičemž největší možná skupina je 25 dětí. 

Některé třídy byly zmenšeny, čímž došlo k vytvoření přilehlých 
malých místností pro asistenty pedagoga, které lze využívat pro 
individuální potřeby žáků, např. k dovysvětlení látky. Kromě 
těchto prostor jsou v některých třídách vyvýšená patra, kde mají 
žáci místo pro větší soustředění.

První školní rok v nové budově začal v září 2019, kdy byly přijaty 
dvě nové třídy prvních ročníků. Kapacita školy se naplňuje 
postupně - každým rokem přibývají dvě nové třídy. 

Název projektu:  ZŠ Lyčkovo náměs� , objekt Pernerova 29 - 
 Praha 8 – navýšení kapacity základního 
 vzdělávání za účelem sociální inkluze

Realizátor:  Městská část Praha 8

Doba realizace:  1. 12. 2017 – 3. 6. 2019

Městská část Praha 8 získala pro tento 
projekt finanční podporu z výzvy č. 23 
(Prioritní osa 4 Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR).

Rozšíření kapacity 
školy o žáků 

Účelem této výzvy bylo navýšení kapacit 
základního vzdělávání za účelem sociální 
inkluze. 

Náklady 
projektu: 

60 957 761 Kč

30 478 881 Kč
příspěvek EU 

12 191 552 Kč
příspěvek příjemce

18 287 328 Kč
příspěvek MHMP
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