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i
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Základní škola Wonderland Academy s.r.o., 

ICO: 28895410,

IZO: 181045672

RED IZO: 691006482

Rekonstrukce a modernizace odborných učeben  ZŠ Wonderland Academy
4.000.000

6/2017 - 

8/2019

V rámci projektu bude řešena rekonstrukce a modernizace odborných učeben pro rozvoj klíčových kompetencí včetně pořízení 

vybavení a zajištění bezbariérovosti školy (rozvoj polytechnických dovedností, pořízení digitálních technologií, kompenzačních 

pomůcek atp.).

Projekt se bude týkat především chemicko-fyzikální laboratoře, polytechnické dílny, jazykové účebny a hudebny včetně pořízení 

vybavení,  IT techniky a učebních pomůcek pro jazykové, hudební, technické a přírodovědné vzdělávání, zajištění metodických 

materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pro prezentaci svých žáků ve všech předmětech chce škola vyubudovat podium + sál včetně osvětlení, ozvučení a odhlučnění. 

Stavební práce mohou vyžadovat stavební řízení. Při rekonstrukci bude zohledněno také začlenění zdravotně postiženého žáka do 

výuky (těžké zrakové postižení). Učebny budou využity také pro mimoškolní aktivity.

definován záměr 3.3, 1.3 a 2.1 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Vzdělávání PP  - např. využití IT techniky ve výuce, projektové vyučování, experim. výuka atp., použití 

nového vybavení  ve výuce a využití nové učebny k zatraktivnění výuky. 

Základní škola Wonderland Academy s.r.o., 

ICO: 28895410,

IZO: 181045672

RED IZO: 691006482

Rekonstrukce, zlepšení technického stavu budovy školy a energeticky úsporná 

renovace celé budovy ZŠ Wonderland Academy
11.300.000

6/2017 - 

8/2019

Rekonstrukce 2. patra budovy, které zatím není využíváno a energeticky úsporná renovace celé budovy. 

Zateplení části budovy vč. vstupní recepce, která musí být zakrytá + automatické posuvné dveře.

Ve 2. patře především instalace (elektro, voda, odpady, sítě, topení), podlahy,

sádrokartonářské práce, sanitární vybavení, vzduchotechnika.

Dále je nutné zajistit bezbariérovost školy (např. výtah).

 Stavební práce budou vyžadovat stavební řízení.

definován záměr 3.5 a 3.2 NE NE NE NE NE ANO ANO

Základní škola Wonderland Academy s.r.o., 

ICO: 28895410,

IZO: 181045672

RED IZO: 691006482

Zvýšení kvality života v ZŠ Wonderland Academy a školní družině 3.500.000
6/2017 - 

8/2019

V rámci projektu bude řešena vybavenost tělocvičny (nářadí, sportovní náčiní, zrcadla atd.), knihovny (počítače do knihovny, tablet 

"čtečka" -  výpůjčky) a vybavení školní družiny (promítací plátno, dataprojektor, zrcadla) včetně videozvonku do družiny. 

Dále bude řešena bezpečnot dětí ve škole - zabezpečení školy a akustické řešení v družině a jídelně a v horním patře.

definován záměr 3.4 ANO ANO NE ANO NE NE NE

Základní škola Wonderland Academy s.r.o., 

ICO: 28895410,

IZO: 181045672

RED IZO: 691006482

Vývoj SW aplikací a používání elektronických učebnic ve Wonderland Academy 700.000
6/2017 - 

8/2018
Pořízení multilicence pro elektronické učebnice (Frauz) a vývoj intranetového systému. definován záměr 1.4, 5.2 ANO NE NE ANO NE NE NE

Komplementární projekt s SC 4.2 /

Případně Jiné

Investiční záměry Základní školy Wonderland Academy jsou přiložené k MAP Praha 12 informaci, jsou zařazeny do MAP Praha 11. Základní škola Wonderland Academy má sídlo na Praze 11, ale budova školy stojí v Praze-Libuš.  

Schválil řídící výbor  MAP jako aktuální platnou verzi k 8.12.2016.

Investiční priority MČ Praha-Libuš - ZŠ Wonderland Academy - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu - Název, IČ, RED 

IZO, IZO
Název projektu

Očekávané 

celkové 

náklady 

projektu v Kč

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu 

(mm/rr - 

mm/rr)

Stručný popis projektu (max. 3 věty)

Připravenost projektu (nehodící 

se škrtněte - prvotní námět / 

definován záměr / zpracovaná 

projektová dokumentace / 

pravomocné stavební povolení 

/ projekt je před zahájením 

realizace)

Soulad s 

cílem MAP

Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Bezbariérovo

st školy, 

školského 

zařízení 

(ano/ne)

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben 

mateřských 

nebo 

základních 

škol (ano/ne)


