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Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu:

IČO REDIZO IZO

v Kč od -  - do

1 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Budova školy je spojená s domovem mládeže, na kterém již nyní máme 

ubytované zdravotně hendikepované studenty. Ubytování je však velmi 

náročné a komplikované, často jde jen o dočasné řešení barierovosti. 

Prostory potřebují dovybavit plošinami a rampami na překonávání převýšení 

v historické budově.

2 000 000 červenec 2018 srpen 2018 x

2 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Nyní má škola nedostatečně vybavenou učebnu fyziky. Záměrem projektu je 

ji celou nově vybavit dle požadavku na současné potřeby výuky. 1 000 000 červenec 2018 srpen 2018 x

3 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Celková vnitřní rekonstrukce budovy
99 000 000 červenec 2016 prosinec 2018 x

4 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Zájem je vytvořit novou učebnu fyziky.
1 000 000 červenec 2018 srpen 2018 x

5 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Odborné učebny výuky jazyků
2 000 000 červenec 2017 srpen 2017 x

6 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Jazykové učebny
2 000 000 červenec 2017 srpen 2017 x

7 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Rozvod internetu ve škole i domově mládeže.
1 000 000 červenec 2017 srpen 2017 x

8 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 00226611 600015033
102142262         

103031511

Nový server pro školu
1 000 000 srpen 2016 srpen 2016 x

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 00559504 600014398

108011119

102331048

Rekonstrukce 3. etáže budovy školy - rekonstrukce učeben a vybudování 

shromažďovacího sálu, včetně relaxačního zázemí pro žáky. Po 

vystěhování odloučeného pracoviště jiné školy, nelze etáž v současné době 

využívat pro potřeby školy. Rekonstrukcí bychom chtěli vytvořit nové učebny 

pro skupinovou výuku. Ve další části etáže chceme zbudovat bezbariérový 

shromažďovací sál (pro přibližně 100 osob), včetně zázemí (WC, šatna) a 

relaxační sál pro žáky (jóga, gymnastika, balet).

8 000 000 září 2016 prosinec 2017 x

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 00559504 600014398

108011119

102331048

Pořízení: 1. pěti nových interaktivních tabulí do odborných učeben, 2. dvě 

učebny vybavené videokonferencí, 3. obnova stolních PC v učebnách a 

NTB pro vyučující
2 700 000 září 2016 březen 2017 x

11
Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky Uherský Brod
60371757 600015530     060371757

Rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky. 

Stávající učebny jsou nevyhovující, zastaralé, jejich zařízení nevyhovuje 

současným nárokům kladeným na výuku. Počítá se s rekonstrukcí 

elektrických rozvodů, opravou podlah, vybavením novými pomůckami a 

zařízením.

1 300 000 červenec 2017 srpen 2017 x

12 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 46276327 600014321     108011020

Vybudování odborných učeben technických a přírodovědných předmětů a 

řemeslných oborů. 

Využití stávajících dispozic valbové střechy půdorysu 50 x 20 m k výstavbě 

chybějících prostor pro technické obory na škole: odborné učebny 

technických a přírodovědných předmětů, odborné učebny řemeslných 

oborů, ICT (obor Informační technologie), mechatronik (odborné učebny 

automatizace a robotizace), informačního a studijního centra , které by škola 

využila při rozvoji také celoživotního vzdělávání.Cílem je rozvoj klíčových 

kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti 

technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s 

digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 

budoucí uplatnění na trhu práce.

20 000 000 duben 2017 září 2017 x
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13 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 46276327 600014321     108011020

Pořízení SW pro programovou obsluhu CNC strojů, automatizaci a 

robotizaci a odborné předměty v oboru mechatronik a Informační 

technologie.
5 000 000 září 2016 prosinec 2016 x

14 Gymnázium Kroměříž 70843309 600014941     102519943

Stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a laboratoří a učeben 

informatiky. 

Stávající vybavení laboratoří (fyzika, chemie, biologie, případně učebny 

zeměpisu) je buď zastaralé, nefunkční nebo vůbec žádné. Zastaralý je i 

nábytek v těchto učebnách. Vybavení učeben informatiky zastarává a 

přestává splňovat nároky moderního zařízení. V učebnách informatiky chybí 

funkční systém klimatizace.

18 500 000 leden 2017 srpen 2017 x

15 Gymnázium Otrokovice 61716693 600014312     102319936

Výtah pro imobilní osoby v budově B Gymnázia Otrokovice. 

Budova B Gymnázia Otrokovice pochází z podobného období jako budova 

A této školy. V současné době se v budově B vyučují cizí jazyky. Žáci 

přecházejí z budovy A do budovy B venkem. Budova B stejně jako budova A 

není vybavena vstupem pro imobilní osoby a není zde výtah.

1 400 000 červenec 2018 listopad 2018 x

16 Gymnázium Otrokovice 61716693 600014312     102319936

Vybudovaní multimediální učebny na Gymnáziu Otrokovice. 

Gymnázium Otrokovice by nutně potřebovalo multimeduální učebnu 

vybavenou dotykovými zařízeními, interaktivní tabulí pro výuku nových 

médií s možností výuky jazyků, grafiky, dějin umění a výtvarné výchovy. 

Široké využití by zajistilo efektivnost využití vynaložených prostředků.

1 200 000 červenec 2017 srpen 2017 x

17 Gymnázium Uherské Hradiště 60371684 600015467     060371684

Rekonstrukce laboratoří biologie, chemie a fyziky.

Jsou po 35 letech používání v naprosto nevyhovujícím stavu (odpady, 

elektřina, plyn, voda).
4 000 000 květen 2017 srpen 2017 x

18 Gymnázium Valašské Klobouky 61716707 600014339     102319928

Rekonstrukce sociálních zařízení žáků a zaměstnanců školy. 

Vytvoření hygienických kabin pro dívky a ženy v hlavní budově školy. Jedná 

se o dílčí stavební úpravy - částečné vybourání stávajícíh příček, zvětšení 

kabin toalet, zbudování hygienických kabin, výměna a doplnění vnitřního 

vybavení  sociálního zařízení v hlavní budově školy- oddělovacích stěn, 

výměna sanity, instalace  osoušečů rukou, obkladačské práce.

3 500 000 červenec 2017 září 2017 x

19 Gymnázium Valašské Klobouky 61716707 600014339     102319928

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie. 

Znamená přeinstalaci rozvodů, zbudování pracovních laboratorních 

stanovišť vždy pro 16 žáků a potřebné odsávací a IT techniky a 

přístrojového vybavení a inventáře.

3 800 000 září 2016 listopad 2017 x

20 Gymnázium Valašské Klobouky 61716707 600014339     102319928

Vytvoření nové učebny digitálních technologií, instalace rozvodů elektřiny a 

datových rozvodů, zatemnění, úpravy povrchů vnitřních a vybavení , vč. HW 

a SW.
1 500 000 červenec 2016 srpen 2017 x

21 Gymnázium Valašské Klobouky 61716707 600014339     102319928

Komplexní řešení vnitřní konektivity školy. Základem je vytvoření 

technických předpokladů pro její rozvoj = instalace datových sítí ve škole s 

ohledem na historickou hodnotu stavebních prvků budovy (podomítkové 

provedení),komplexní propojení všech PC školy s napojením na školní 

server a internet. Nelze řešit bezdrátově.

2 000 000 srpen 2016 září 2016 x

22 Gymnázium Valašské Klobouky 61716707 600014339     102319928

Vytvoření učebny přírodovědného vyučování a výuky multimedií. 

Přeměnou stávající učebny školy - úprava podlahové krytiny, instalace 

vybavení, HW, SW
2 045 000 únor 2017 červenec 2017 x

23 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 00559105 600014363     102319863

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren BI, 

FY, CH a učebny pro výuku cizích jazyků. 

Nová laboratoř chemie, rekonstrukce a modernizace odborných učeben a 

poslucháren BI, FY, CH, včetně vybavení didaktickými pomůckami, 

softwarem a dalším příslušenstvím; vybudování multimedíální učebny pro 

výuku cizích jazyků vybavené digitálními technologiemi pro podporu rozvoje 

komunikace v cizích jazycích;  výměna aktivních prvků a dokončení 

vnitřních sítí nezbytných pro rozvoj vnitřní konektivity a připojení k internetu 

v rámci areálu školy

10 000 000 leden 2017 prosinec 2018 x



24
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s 

právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
00851574 600171400

130001473

 110500504    

 110032497

110032501

Metrologie pro technické obory. 

Realizace projektu spočívá ve stavebních úpravách tří odborných učeben a 

pořízení nového technologického vybavení pro měření a zjišťování 

vlastností technických parametrů materiálů a výrobků. Tato oblast se bude 

týkat technických oborů - strojírenství, elektrotechniky a chemie. Žáci 

učebních i maturitních oborů budou mít možnost se naučit pracovat s 

moderními technologiemi metrologie, které jsou již běžným zařízením u 

sociálních partnerů, firem regionu.  Realizací projektu se zvýší 

konkurenceschopnost absolventů technického vzdělávání a současně tímto 

splníme požadavky firem regionu na praktickou podporu odborných 

kompetencí našich žáků.

10 000 000 leden 2017 prosinec 2017 x

25
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 

Valašské Meziříčí
00843598 600027210

000843598

110022947

110022971

Výstavba půdní vestavby pro odborné učebny a ateliéry

3 850 000 červenec 2017 prosinec 2017 x

26
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 

Valašské Meziříčí
00843598 600027210

000843598

110022947

110022971

Přestavba odborných učeben v oboru elektro

4 500 000 leden 2017 prosinec 2017 x

27
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 

Valašské Meziříčí
00843598 600027210

000843598

110022947

110022971

Rekonstrukce dílen, vybavení CNC stroji a novým softwarem

4 500 000 leden 2018 prosinec 2018 x

28 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 00843504 600018270
000843504

110026900

Vybudováním výtahu zpřístupnit vyšší patra části budovy hendikepovaným 

žákům. 

Rovněž účastníkům kurzů a seniorům z celoživotního vzdělávání. Dokončit 

tak bezbariérový přístup do celé časti budov školy.

2 000 000 leden 2017 srpen 2017 x

29 Obchodní akademie Kroměříž 63458730 600014959     102519978

Vybudování laboratoře výpočetní techniky. 

Ze stávajících prostor již nevyhovující učebny a využití dalších volných 

prostor školy. Tato laboratoř výpočetní techniky bude zaměřena na rozvoj 

žáků v klíčových kompetencích práce s digitálními technologiemi a 

komunikace v cizích jazycích. Bude dostupná žákům se zdravotním 

omezením ( imobilním) a bude zajištěna bezbariérovost. Laboratoř bude 

tedy využívána pro všechny žáky školy bez omezení.  Laboratoř bude 

využívána také pro spolupráci s místními základními školami pro výuku 

programování.  Součástí projektu je dobudování vnitřní konektivity a 

připojení k internetu. Záměrem je vytvořit pracoviště, které bude vhodné pro 

navázání spolupráce se zaměstnavateli regionu, kteří zvyšují poptávku po 

zaměstnancích s IT a jazykovými znalostmi. Záměrem je také spolupráce s 

VŠ. 

3 350 000 březen 2017 srpen 2017 x

30 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín 00566411 600014410
102319944

110026969

Serverová část školní sítě je stará tři roky, řešena jedním serverem s 

externím datovým úložištěm, což představuje riziko při havárii serveru. Pro 

výuku jsou v učebnách používány většinou více než pět let staré 

dataprojektory, které bude třeba nahradit novou technikou. Navrhované 

řešení představuje dva rovnocenné servery s externím úložištěm dat., aby 

při výpadku jednoho serveru převzal řízení všech procesů druhý. Součástí 

řešení projekce pro výuku je nahrazení stávající projekce velkoplošnými 

dotykovými monitory s možností bezdrátového přenosu obrazu z mobilních 

zařízení.

1 000 000 červenec 2018 srpen 2018 x

31
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Uherské Hradiště
60371731 600015513

060371731

110026896

110500954

Učebna pro výuku HW a sítí. 

Půjde o rozšíření stávající učebny pro Cisco akademii. Učebnu budou 

využívat všichni žáci oboru Informační technologie.
1 000 000 červenec 2017 srpen 2017 x

32 Stojanovo gymnázium, Velehrad 70940444 650067231 150067241

Záměrem je vybavit vhodným materiálem, učebními a experimentálními 

pomůckami všechny odborné učebny a kabinety, ve kterých se realizuji 

polytechnická výchova - MA, FY, CHE, BI. Škola disponuje speciálními 

učebnami CHE, FY a Bi, avšak nejsou dostatečným způsobem vybaveny, 

takže neslouží plně ke svému účelu. Cílem je nákup komplexních sad 

pomůcek tak, aby výuka a laboratorní cvičení bylo možné organizovat ve 

skupinkách o co nejnižším počtu žáků.

2 000 000 březen 2016 prosinec 2018 x

33 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 600015556
110500148

108011381

Modernizace stojírenských dílen. 

Celková modernizace a inovace vybavení dílen pro technické obory. 27 000 000 květen 2017 srpen 2017 x



34 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 600015556
110500148

108011381

Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ve Starém Městě i Uherském 

Hradišti.
21 000 000 červenec 2018 srpen 2018 x

35 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 600015556
110500148

108011381

Vybudování odborných učeben chemie, biologie, fyziky, počítačové učebny. 

Dále cvičné kanceláře pro vydělávání v podnikavosti. 3 000 000 leden 2018 červenec 2018 x

36 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 600015556
110500148

108011381

Vybavení učebny PC počítači a nákup tabletů pro inovativní přístup k výuce.
1 500 000 leden 2018 březen 2018 x

37 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 600015556
110500148

108011381

Zateplení jednoho školního pavilonu a budovy dílen ve školním komplexu. 

Dále zateplení budovy domova mládeže. Včetně zateplení sedlové střechy s 

výměnou střešní krytiny. 18 000 000 květen 2018 srpen 2018 x

38 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město 60371790 600015556
110500148

108011381

Nákup nového traktoru s příslušenstvím pro výuku.
2 000 000 leden 2017 leden 2017 x

39 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Nákup odborných strojů pro praktickou výuku autooborů. 

Pořízení strojů, přístrojů, vybavení a pomůcek pro praktickou výuku oborů 

Autolakýrník, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Autotronik a 

Opravář zemědělských strojů (např. přístroj na měření ztrátového výkonu, 

zouvačka pneu, zkušební stanice vstřikovačů, motortester paralelní 

diagnostiky automobilů, tester pro analýzu systémů moderních vozidel, 

univerzální tester sériové diagnostiky, tester s možností vyčítání značkových 

chybových kódů, tester s ukládáním hodnot akčních členů a řídících 

jednotek do registrační paměti, přívěsný vozík pro převoz aut, tester 

vstřikovačů, dvousloupový zvedák 3,5t, diagnostika pro motorky, 

montovačka pneumatik motocyklů, elektronická výuková stavebnice 

(Autotronik) 10 ks, traktor, radlice na sníh, hydraulický lis, ohýbačka plechů 

elektrická, svářečka CO2, svářečka TIG, pásová pila, tabulové nůžky na 

plech). Jedná se mj. o zařízení, která jsou pro praktické vyučování žáků 

nezbytně potřebná a která jsou již v praxi běžně používána. Odborný výcvik 

tak stále obtížněji reaguje na požadavky firem, které žádají absolventy 

schopné pracovat s těmito zařízeními. Velkou položkou je traktor pro výuku 

oboru Opravář zemědělských strojů. Stávající funkční traktor je starý 30 let – 

jako výuková pomůcka přestal být aktuální zhruba před 20-ti lety.

6 700 000 září 2016 říjen 2017 x

40 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Modernizace výuky CNC obrábění. 

Cílem projektu je modernizovat výuku CNC obrábění dle náročných 

technických i softwarových požadavků moderní výuky v souvislosti s dobrou 

přípravou  absolventů školy pro budoucí uplatnění vycházejících ze 

současných moderních trendů v oblasti CNC obrábění. V současné době je 

výuka realizována na morálně i technicky zastaralých strojích a zařízeních s 

využíváním zastaralých výukových pomůcek ve školních dílnách (školní 

soustruh i školní frézka jsou rok výroby 1984, další soustruh je rok výroby 

1991). Pro nutnou modernizaci by se jednalo např. o nákup výukového 

soustruhu  včetně příslušenství, výukové frézky včetně příslušenství, 

soustružníckého centra, portálového 3D měřícího stroje, CNC frézovacího 5-

osého centra a softwarového vybavení pro strojní a ruční programování a 

obsluhu numericky řízených strojů. Projekt umožní přípravovat žáky na 

zvládnutí moderních technologií a pracovních postupů  ve strojírenské praxi.

16 200 000 září 2017 září 2018 x



41 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Nákup odborných strojů na odloučené pracoviště Bobrky. 

V dílnách se připravují na budoucí povolání žáci stavebních, technických a 

strojních oborů. Součástí praktického vyučování je také absolvování 

svářečských kurzů, které zajišťuje vlastní svářečská škola. Současné 

vybavení dílen strojním zařízením a potřebným vybavením pro výuku u výše 

uvedených oborů neodpovídá moderním trendům ve výrobě, opracování 

materiálů, montážních a demontážních pracích rozvodů elektro a instalacích 

(vodo-topo-plyn). Z tohoto důvodu je nutný nákup nových strojů, zařízení a 

pomůcek jako je např.: obor zedník - malé nákladní auto; učební obor 

elektro - fotovoltaický článek, sluneční kolektor, tepelné čerpadlo, výukový 

panel; obor truhlář - dřevoobráběcí stroj CNC, formátovací pila, olepovačka 

hran, čtyřstranná fréza, hydraulický lis, soustruh, tloušťkovačka, spodní 

fréza s vozíkem, bruska širokopásová, sada fréz EURO, srovnávačka, 

kolíkovačka, pila pásová, pila kotoučová, bruska kotoučová, dlabačka, 

stojanová vrtačka, kompresor; svářečská škola – svářečky migatronic, 

plazma, virtuální svářečské pracoviště; strojní obory - frézovací hlava, 

univerzální dělící přístroj na frézku, vertikální dělička na frézku, otočný stůl s 

děličkou na frézku, profilprojektor, sada digitálních dutinoměrů, sada 

kontrolních válečků, sada koncových měrek, brusky poloautomatické; obor 

instalatéři: interaktivní výukové systémy, vrtací kombinované kladivo, 

závitořez elek., svářečka plastových trubek na tupo, ohybovačka elek., 

dráčkovačka, elek. stroj na čištění potrubí, mobilní kamera s příslušenstvím 

aj. Projekt umožní kvalitní praktickou výuku žáků ve stavebních, technických 

a strojních oborech.

13 600 000 leden 2017 prosinec 2018 x

42 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Pořízení strojů řízených počítačem - CNC strojů SLV EDU včetně 

příslušenství (PC, kompresor, atd.). 

Cíl: Zlepšit podmínky, zvýšit kvalitu a zaměřit výuku technologie obrábění u 

žáků strojírenských oborů na získávání praktických dovedností.  Stávající 

stav: Pro komplexní výuku technologie obrábění chybí výukové stroje, kde 

by si žáci mohli vyzkoušet v praxi to, co dokáží nakreslit a vymodelovat v 

CAD systému.

7 000 000 červenec 2017 leden 2018 x

43 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Zvýšení energetické efektivity budov SŠ a školských zařízení v hlavní 

budově školy. 

Cíl: Zvýšit energetickou efektivitu hlavní budovy školy, snížit náklady na 

vytápění a předejít havárii otopného systému.  Stávající stav: Veškeré 

rozvody tepla jsou původní, tedy z roku 1960. Vzhledem k velkému stáří 

dochází na systému stále častěji k drobným haváriím, které je nutno 

opravovat, navíc současný otopný systém nelze regulovat, což výrazně 

ovlivňuje efektivitu vytápění budovy.

7 000 000 duben 2017 říjen 2017 x

44 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Vybavení inventářem odborných učeben na OP Bečva – 20 ks židlí do 

restaurace, 32 ks židlí do salónků v 1. patře, 65 ks židlí do vinárny, 16 ks 

stolů do vinárny, 22 ks nerez pracovních stolů do cukrárny, nerez regály do 

chladicích boxů, klimatizace do modelárny a restaurace.

2 000 000 červenec 2017 listopad 2017 x

45 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Rekonstrukce sociálního zařízení a sprch pro žáky na odloučeném 

pracovišti Bečva. 

V současné době sociální zařízení a sprchy neodpovídají kapacitě žáků a 

hygienickým požadavkům. K dispozici je jedna velmi opotřebovaná a 

zastaralá sprcha se závěsem a dvě stavebně neodpovídající zastaralé WC. 

Rekonstrukcí sociálního zařízení a sprch by došlo k navýšení početní 

kapacit a splnění hygienických požadavků a zlepšení psychohygienických 

podmínek pro žáky školy na OP Bečva.

1 000 000 květen 2017 září 2017 x



46 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Modernizace softwaru do výuky strojírenských oborů. 

Cílem projektu je modernizovat stávající pracoviště po stránce softwarové a 

tím vytvořit podmínky pro zkvalitnění počátečního i dalšího profesního 

vzdělávání s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti 

výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených 

strojů. (výukový program EMCO Campus, síťová multilicence řídících 

systémů Siemens, Fanuc, Heidenhain včetně výukových panelů a 

speciálních klávesnic, Smart Board 880). Uvedené řídicí systémy jsou v 

současné době nejpoužívanější u CNC strojů sociálních partnerů školy.

1 600 000 červenec 2017 prosinec 2017 x

47 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín 13643878 600018253     013643878

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních 

dovedností – pořízení nových PC do učeben IT a odborných učeben  Cíl: 

Zlepšit kvalitu výuky informatického myšlení a digitálních dovedností žáků.  

Stávající stav: V učebnách, ve kterých probíhá výuka předmětů IT a 

některých odborných předmětů, je zastaralý HW, který již neodpovídá 

současným potřebám uživatelů - žáků.

1 000 000 leden 2018 červenec 2018 x

48 Střední odborná škola Luhačovice 61715999 600171078
110500326

110022874

Zateplení fasády a výměna oken.
7 000 000 červenec 2018 srpen 2018 x

49 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Výstavba dílen odborné výchovy.
25 000 000 září 2016 listopad 2018 x

50 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Pořízení strojů pro odborný výcvik žáků (nad 40tis/ks).
40 000 000 září 2016 září 2018 x

51 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Pořízení názorných účebních pomůcek pro odborný výcvik žáků.
8 000 000 září 2016 září 2018 x

52 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Vybavení školy didaktickými pomůckami, nábytkem, stroji pro výuku (do 

40tis/ks).
5 000 000 únor 2017 listopad 2018 x

53 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Stavební úpravy - přisávání a ohřev vzduchu do učebny svařování
3 000 000 červenec 2016 září 2016 x

54 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Stavební úpravy - přístavba spojovacího krčku mezi budovami A a B.
5 000 000 červenec 2016 listopad 2017 x

55 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Stavební úpravy - oprava elektroinstalace a odsávání v dílnách stavebních 

oborů.
7 000 000 červenec 2016 září 2016 x

56 Střední odborné učiliště Uherský Brod 00055107 600015483
000055107

110017170

Stavební opravy - odborná učebna pro obor Instalatér
2 000 000 červenec 2016 září 2016 x

57 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Vybudování výtahu v Domově mládeže - bezbariérového přístupu do 

vyšších pater budovy. 

Technický popis výtahu: osobní elektrický lanový výtah, maximální nosnost 

630 kg, pro max. počet osob - 8, průchozí kabina. Budova DM  byla 

postavena ve 60-tých letech minulého století a není uzpůsobena pro přístup 

lidí se sníženou schopností pohybu a zdravotně postiženým žákům. Domov 

má 4 patra a je využívaný jak pro ubytování žáků, tak i v rámci doplňkové 

činnosti pro ubytování cizích osob.

3 000 000 leden 2018 červenec 2018 x

58 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Pořízení strojního vybavení pro obory Mechanik opravář motorových vozidel 

a Opravář zemědělských strojů. 

2ks soustruh hrotový, 1ks frézka univerzální, 1ks obrážečka, 1ks osobní 

automobil AŠ, 1ks opacimetr, 1ks plnička klimatizace, 1ks čtyřsloupový 

zvedák, 1ks vysokotlaké mycí zařízení, 1ks zkušebna tlumičů a brzd.  

Stavební úpravy - opravy podlah v dílnách odborného výcviku, 1ks nákladní 

automobil AŠ, 1ks svářecí agregát.

9 000 000 leden 2017 prosinec 2018 x



59 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Vybavení školy PC technikou v roce 2017:    Zdůvodnění:  Jelikož životnost 

PC a PC techniky je asi 4 roky je nutno dovybavit PC všechny učebny, ve 

kterých je v současnosti PC technika, která skončí svůj životní cyklus k roku 

2017.   Proto je nutno všechny PC a tiskárny a další aktivní prvky PC sítě 

nahradit v tomto roce novou technikou.  Počítače a tiskárny:  1.    PC 

učebny: 26 + 13 + 7 = 43ks PC typu All-in-one  2.    Ostatní učebny: 10ks 

PC typu All-in-one    3.    Internetová klubovna  6ks PC typu All-in-one  4.    

Tiskárny: Černobílé i barevné multifunkce 3x PC učebny + 7ks kabinety + 

1ks vychovatelna + 1ks klubovna (Včetně náplní)  Infrastruktura:   5.    1ks 

server – datový a aplikační  6.    Výměna aktivních síťových prvků na škole a 

DM (switche, WiFi routery) Celkem 10ks switchů (různé kapacity přípojek a 

7 + 4 + 2 +1= 14 WiFi routerů)

1 100 000 leden 2017 červenec 2018 x

60 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Centrum odborného výcviku pro stavební obory. 

Obory Zedník a Zednické práce, Malíř a lakýrník a Malířské a natěračské 

práce.
5 000 000 březen 2017 duben 2018 x

61 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Rekonstrukce malířské dílny pro obory Malíř a lakýrník, Malířské a 

natěračské práce. 

Stříkací box se zařízením, osvětlení, podlaha, celková rekonstrukce dle 

BOZP.

1 100 000 leden 2017 duben 2018 x

62 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Půdní vestavba odborných učeben na budově Domova mládeže a Internátu. 

Jedná se o poslední nevyužité poslední patro připravené pro vestavbu 4 

odborných učeben, sociálního zařízení, kabinetů,šaten. 15 000 000 leden 2017 leden 2018 x

63 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Pořízení traktoru - učební pomůcky pro obory Opravář zemědělských strojů 

a Mechanik opravář motorových vozidel. 

Nutné pro naplnění ŠVP, včetně autoškoly.
1 500 000 leden 2018 leden 2018 x

64 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky 00054771 600014517
107870801

110017218

Vybavení vhodné (nové) místnosti pro instalaci PC, drobné opravy, s 

diagnostickou technikou pro správu PC i sítě, s přiměřenou pracovní 

plochou, s vhodným nábytkem pro uskladnění a dočasné uložení PC, NTB, 

tiskáren, kabelů apod. Podmínkou je dostatečná infrastruktura místnosti – 

elektrické zásuvky, dostatek zásuvek pro UTP kabely, diagnostická technika 

pro správu PC sítě (HW i SW). Samozřejmostí je dostatek místa na pracovní 

ploše.Nutná podmínka pro celou ICT infrastrukturu školy (stávající i pro její 

další rozvoj). Potřebné pro všechny žáky, ped. pracovníky, ekonomický 

úsek, správní zaměstnance…)

1 100 000 leden 2017 květen 2018 x

65 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Bezbariérový přístup do budovy školy. 

Objekt školy byl vybudován v roce 1953 jako třípodlažní. V roce 2000 bylo 

přistaveno další podlaží. Celá budova je řešena jako bariérová bez možnosti 

opatřit schodiště vhodným zařízením umožňující bezbariérový přístup. 

Předmětem projektového záměru je vybudování výtahu, který by 

bezbariérově zpřístupnil všechna podlaží školy.

3 000 000 červenec 2017 září 2017 x

66 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Rekonstrukce strojového parku dílen školy. 

Strojírenská dílna školy je tvořena 20 konvenčními obráběcími stroji. Jedná 

se o 4 soustruhy, 6 frézek, 5 vrtaček, 5 brusek. Stáří těchto strojů se 

pohybuje mezi 30-40 lety. Cílem obnovy je postupná rekonstruce - 

generálkování těchto obráběcích strojů.

8 000 000 leden 2017 září 2018 x

67 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Pořízení robotického pracoviště. 

Sestaveného ze dvou CNC obráběcích strojů a průmyslového robota. Oblast 

robotiky je trendem budoucnosti. Škola v současné době připravuje své 

žáky prostřednictvím simulací robotického pracoviště. Cílem záměru je 

vybudovat funkční obráběcí robotické centrum.

10 200 000 leden 2018 prosinec 2018 x

68 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí školy. 

Stávající sociální zařízení bylo rekonstruováno v roce 1993. Po 22 letech 

využívání jsou zařizovací předměty a vybavení ve špatném stavu. Rovněž 

kanalizace vyžaduje rekonstrukci, protože dochází k častým poruchám v 

důsledku ucpávání potrubí, které je vlivem usazenin špatně průchodné.

1 200 000 červenec 2016 září 2016 x



69 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Zateplení budovy dílen školy. 

Objekt dílen byl vybudován v roce 1953. Jedná se o železobetonovou 

kontrukci s panelovou střechou, opatřenou světlíky. Předmětem zateplení je 

obvodový plášť, vrata a střecha budovy.

2 800 000 březen 2018 září 2018 x

70 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Pořízení tříosého prostorového měřícího přístroje. 

Jedná se o vybavení pracoviště metrologie. Měřící přístroj pracuje na 

principu laserového i optického měření v přesnostech 0,001 mm. Stávající 

měřící zařízení je více jak 15 let staré a vykazuje značnou poruchovost a 

náklady na jeho udržování a opravy jsou značně neúměrné.

1 600 000 červenec 2018 srpen 2018 x

71 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Pořízení automatické osazovací linky SMT technologií. 

Škola v současné době využívá odbornou učebnu pro SMT technologie, 

která byla vybudována v roce 2001. Vývoj v oblasti SMT technologií je 

značně rychlý a výše uvedená učebna je již značně morálně zastaralá. 

Současný trend v této oblasti SMT je v automatickém osazování součástek. 

Jedná se o významnou oblast výuky v současné elektronice.

1 200 000 červenec 2018 září 2018 x

72 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod 14450437 600015548
014450437

110030109

Rekonstrukce dvou počitačových učeben a obnova HW vybavení. 

Stávající učebny PC, kde jednak probíhá výuka CAD/CAM technologií a 

grafických programů, ale také výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, je v 

současné době 6 let v provozu a počitačové vybavení neodpovídá 

stávajícím SW  požadavkům. Cílem je rekonstrukce vnitřích počitačových 

rozvodů a pořízení 50 ks PC.

1 200 000 červenec 2017 srpen 2018 x

73 Střední průmyslová škola Otrokovice 00128198 600014495
108040895

110029887

Přemístění využívaných prostorů budovy v Kvítkovicích do areálu na 

Štěrkovišti. 

SPŠ Otrokovice je umístěna ve dvou lokalitách. První  lokalita se nachází v 

Kvítkovicích. Jedná se o objekt odborného výcviku, který je umístěn na 

okraji areálu Průmyslových staveb. Areál je tvořen zastavěným pozemkem 

parc.č. st. 2099 o výměře 2418 m2 a okolním pozemkem 3242/2 o výměře 

3590 m2. Budova je tvaru U, kde střední severní část je dvoupodlažní, 

východní a západní křídla jsou jednopodlažní haly.   V budově jsou 

umístěny dílny základního výcviku, které jsou tvořeny učebnami s 12 ponky 

a doplňujícím drobným strojním vybavením (vrtačky, brusky, apod.) Dále je 

zde umístěno vybavení pro elektrikáře a autoklempíře (stříhačka, ohýbačka 

plechu, zvedák, cvičný model auta). Druhá lokalita  představuje oblast u 

Štěrkoviště, kde se nachází několik budov škol včetně školního zázemí 

(kuchyně, sportovní hala, atd..). Cílem záměru je přemístění využívaných 

prostorů budovy v Kvítkovicích do areálu na Štěrkovišti.  Nabízí se propojení 

1. PP budovy A se stávajícím objektem autodílny a její objemovou 

dostavbou s umístěním dílen základního výcviku, kabinetů a skladů s novým 

uspořádáním sociálního zázemí pro žáky i UOV. Vznikne komplexní 

vyučovací prostor přímo ve středu areálu s napojením a dostupností  na 

teoretickou výuku. Ze studie vyplývají 3 možné varianty dostavby. Do 

přístavby je navrženo umístění dílen základního výcviku se sklady a 

propojovací chodbou. U stávající autodílny je navrženo zrušení příček na 

severní straně a dostavba objemu. Kabinet se přemístí do přístavby 

spojovacího objektu. Přístavbu lze dále prodloužit na severozápadní 

straně.S tímto projektovým záměrem souvisí projektový záměr vybavení 

strojů odborného výcviku SPŠ Otrokovice uvedený dále pod číslem 123.

35 000 000 leden 2017 prosinec 2017 x



74 Střední průmyslová škola Otrokovice 00128198 600014495
108040895

110029887

Vybavení dílen odborného výcviku oboru Chemik se zaměřením Gumař - 

plastikář. 

SPŠ Otrokovice je v současné době jedinou školou vyučující obor Chemik 

se zaměřením na Gumař-plastikář v celé České republice. Výuka tohoto 

oboru je zajišťována výhradně ve spolupráci s firemními partnery na jejich 

pracovištích, na běžných provozních strojích a linkách. Škola dosud neměla 

a nemá zejména pro výuku odborného výcviku jediný stroj či zařízení, na 

kterém by žáci mohli získat řemeslné dovednosti nutné pro svou 

profesi.Navíc se jedná se o obor s podporou krajských dotací právě ke 

zvýšení počtu a kvality těchto absolventů. Strojů a zařízení bude využito 

také ke zkvalitnění výuky zejména odborných předmětů maturitního oboru 

Aplikovaná chemie. Sada strojů bude poloprovozního a laboratorního 

charakteru s ohledem právě na vyučovací proces a získávání potřebných 

návyků, dovedností a zkušeností. Nákup těchto strojů a jejich umístění 

souvisí s výše uvedeným záměrem dostavby dílen v areálu Štěrkoviště.

8 000 000 leden 2018 prosinec 2018 x

75 Střední průmyslová škola Otrokovice 00128198 600014495
108040895

110029887

Rozšíření a doplnění expozic Experimentária. 

Záměr je logickým krokem k dosažení ještě většího a komplexnějšího 

vzdělávacího centra pro ZŠ a SŠ Zlínského kraje zaměřeného podporu 

přírodovědného a technického vzdělávání. Doplněním o expozici AUTO 

technika A technologie dopravních prostředků součástí i BESIP a zásady 

první pomoci. Vybudování Expozice laboratoře SVĚTLO A ZVUK včetně 

části ekologie a ekonomiky a ,,zdravého světla“. Vybudování moderní 

multifunkční učebny. Optimální prostor pro výuku (osvětlení, složení 

vzduchu, sledování pozornosti, apod.) V plánované kapacitě je uvedeno 50 

žáků, ale to je počet, který tam může být současně v jednu chvíli. Ovšem ve 

školním roce 2015/16 zde bylo odučeno již více než 10 000 žákohodin.

12 800 000 září 2016 červenec 2017 x

76 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 14450500 600171051
108040909

103031421

Zřízení odborných dílen. 

Rozšíření strojírenských CNC dílen o přístavbu, včetně vybavení třemi 

programovatelnými vstřikolisy a 10+1 studentských počítačových 

programovacích stanic. Doplněno programovatelnou robotickou sestavou. 

Bude využívána žáky studujícími obor Mechanik seřizovač, Technolog 

plastikářské výroby, Strojní mechanik a Zpracování usní, plastu a pryže.

25 000 000 září 2016 listopad 2017 x

77 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 14450500 600171051
108040909

103031421

Rozšíření polygrafických dílen. 

Včetně vybavení offsetovými a sítotiskovýmí tiskovými stroji a 

příslušenstvím. Bude využívána žáky studujícími obor Tiskař a Reprodukční 

grafik.

25 000 000 září 2016 listopad 2017 x

78 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín 14450500 600171051
108040909

103031421

Výstavba učebny mechatroniky a automatizace. 

Včetně jejich vnitřního zařízení a materiálového vybavení. Učebna bude 

využívána žáky oborů Mechanik seřizovač, Technolog plastikářské výroby, 

Obráběč kovů, Strojní mechanik, Elektrikář silnoproud, Mechanik 

elektrotechnik a Zpracování platů usní a pryže.

18 000 000 září 2016 září 2017 x

79 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 00843491 600018164
000843491

102868026

Zateplení budov dílen, výměna oken truhlářských dílen.
3 000 000 leden 2017 červenec 2017 x

80 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 00843491 600018164
000843491

102868026

Generální rekonstrukce hlavní budovy.
20 000 000 leden 2017 červenec 2017 x

81 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 00843491 600018164
000843491

102868026

Nákup strojního vybavení dílen. 

Cvičné stěny pro instalatéry, stroje pro dřevoobory. 2 000 000 leden 2017 březen 2017 x

82 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 00843407 600018245
000843407

102868034

Vybavení pracoviště praktického vyučování - brusírny novými stroji. 

Stávající je již zcela výuce nevyhovující (některé bylo pořízeno již v roce 

1948) a je nutné ho obměnit. Plánujeme pořídit novou brusku na plocho s 

digitálním odměřováním, univerzální brusku a ostřičky nástrojů, hoblovacích 

nožů a pilových kotoučů.

1 500 000 leden 2017 srpen 2017 x



83 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 00843407 600018245
000843407

102868034

Pořízení nových školních CNC strojů. 

V současné době jsou pro výuku programování numericky řízených strojů k 

dispozici dvě školní CNC. Další dvě polo- produkční CNC  jsou již zastaralé 

a nelze je již upgradovat. Pro zajištění kvality a efektivity výuky 

programování CNC je zapotřebí zakoupit další dvě školní centra  - frézku a 

soustruh.

1 600 000 leden 2017 srpen 2017 x

84 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 00843407 600018245
000843407

102868034

Zateplení pracoviště praktického vyučování.

Budova pracoviště praktického vyučování je jako poslední ze všech objektů 

bez zateplení a s původními kovovými okny, vzhledem ke konstrukci oken a 

nezateplené obálce budovy je vytápění neefektivní. Technicky stav oken 

znemožňuje řádné větrání. Plánujeme budovu zateplit a vyměnit výplně 

oken.

10 300 000 leden 2016 září 2017 x

85 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 00843407 600018245
000843407

102868034

Rekonstrukce elektroinstalace v budově praktického vyučování. 

Všechny budovy,kromě budovy,ve které se realizuje praktické vyučování, 

jsou po generální opravě elektroinstalace. Vše je z tohoto pohledu v souladu 

s aktuálními potřebami školy i platnými technickými normami. Pro dokončení 

celkové revitalizace objektů školy je třeba dokončit rekonstrukci 

elektroinstalace v posledním objektu - budově praktického vyučování.

3 800 000 leden 2018 září 2018 x

86 Střední průmyslová škola Zlín 00559482 600014355     102319995Nákup nového CNC soustruhu. 2 000 000 červenec 2016 červenec 2016 x

87 Střední průmyslová škola Zlín 00559482 600014355     102319995

Modernizace učebny pro kontrolu a měření. 

Nákup nového souřadnicového měřícího stroje a modernizace stávajícího 

zařízení.
2 500 000 červenec 2017 srpen 2017 x

88 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 00568945 600171124     107870347

Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář. 

Současné vybavení je již zastaralé a nesplňuje moderní požadavky, kladené 

na tyto obory. Používají se zejména nemoderní analogové měřicí přístroje, 

řada zařízení je již téměř nefunkční, z toho důvodů nejsme schopni dostát 

modernímu vývoji v oblasti elektrotechniky a elektroniky.  Taktéž by se 

realizovala kompletní rekonstrukce stávajícího technického vybavení, které 

by zahrnovalo zejména nové vybavení pracovišť pro žáka a učitele a taktéž 

integraci výpočetní a automatizační techniky.  V laboratoři by se zakoupili 

zejména výukové pomůcky s potřebnou ICT technikou, které by žáci 

používali při měření, analýze obvodů a programování integrovaných obvodů.

Součástí projektu jsou i bezbariérové úpravy - výtah a rampa.

7 600 000 leden 2017 září 2017 x

89 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 00568945 600171124     107870347

Přestavba učebny pro výuku odborných I všeobecných předmětů s využitím 

ICT. 

Učebna již z kapacitních důvodů nevyhovuje současným požadavkům. V 

učebně by probíhala výuka odborných I všeobecných předmětů s využitím 

ICT. Konkrétně by se jednalo o výuku strojního programování CNC strojů 

pomocí zakoupených CAD/CAM  systémů a výuku technického kreslení a 

měření u strojírenských oborů.  Stávající vybavení je v oblasti výpočetní 

techniky nevyhovující, hardwarové vybavení neumožňuje instalaci 

současných produktů.

1 600 000 červenec 2016 září 2016 x

90 Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 00568945 600171124     107870347

Přestavba frézky FC16 CNC. 

Jedná se přestavbu stávajícího řídícího systému Mikronex/dos na novější 

verzi Mikronex/Windows. Upgrade řídícího systému Heidenhain 426 na 

Heidenhain 530. Upgrade řídícího systému Fanuc 21 na Fanuc 31. 

Modernizací systému se dosáhne lepšího využití stávající techniky a 

přiblížení se k požadavkům jednotlivých podniků, který tento řídící systém 

používají.

1 200 000 únor 2017 prosinec 2017 x

91
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, s.r.o. (Rožnov pod Radhoštěm)
25364359 600018181

011179457

181025612

Vybudování prostor v podkroví budovy školy, tj.   2 učeben výpočetní 

techniky vybavených didaktickou technikou a 58 Ks PC, 2 ks laserových  

tiskáren a 2 jazykových učeben vybavených multimediální technikou a 

nábytkem  v podkroví budovy školy.  Dále bude zrekonstruován výtah pro 

tělesně postižené a vybudován přístup k němu. Současně bude vybudováno 

sociální zařízení pro dívky a chlapce v tomto prostoru. Dále budou učebny 

napojeny na internetovou síť školy, která bude zmodernizována.

8 320 000 červenec 2016 srpen 2018 x



92
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, s.r.o. (Rožnov pod Radhoštěm)
25364359 600018181

011179457

181025612

V návaznosti na předcházející nově vybudované prostory vybavit 2 učebny 

výpočetní techniky didaktickou technikou a 58 Ks PC s odpovídajícím SW, 2 

ks laserových  tiskáren a vybavit 2 jazykové učeben multimediální a 

didaktickou technikou.  Učebny budou napojeny na internetovou síť školy, 

která bude zmodernizována.

1 240 000 červenec 2017 srpen 2018 x

93 Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. (Zlín) 29373883 691004960     181044684
Zajištění bezbariérového přístupu do školní budovy.

2 600 000 prosinec 2016 leden 2017 x

94 Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. (Zlín) 29373883 691004960     181044684
Modernizace odborné učebny - Ateliéru Karla Zemana.

14 700 000 říjen 2016 květen 2017 x

95 Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. (Zlín) 29373883 691004960     181044684
Nákup audiovizuální techniky pro školní studio.

4 120 000 listopad 2016 prosinec 2016 x

96 Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o. (Zlín) 29373883 691004960     181044684
Rekonstrukce a vybudování dvou multimediálních jazykových učeben.

1 950 000 leden 2017 březen 2017 x

97 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 47934832 600015092
107870878

108041344

Rozvoj vnitřní konektivity školy. Dokompletování páteřní počítačové sítě.
1 800 000 červen 2016 srpen 2017 x

98 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 47934832 600015092
107870878

108041344

Výstavba kryté haly pro odborný výcvik oboru Jezdec a chovatel koní.
7 000 000 červenec 2017 srpen 2017 x

99 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 47934832 600015092
107870878

108041344

Vybudování posluchárny pro výuku gastronomických technologií. 

Lindovka - pavilon A. 5 500 000 květen 2018 srpen 2018 x

100 Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. 25327755 600014452     107870321

Vybavení počítačové učebny, učebny jazyků a cvičné kanceláře pro 

vzdělávání v podnikavosti pro malé skupiny žáků, vnitřní a materiálové 

vybavení.
8 000 000 září 2016 září 2017 x

101 Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. 25327755 600014452     107870321

Nové interaktivní tabule, síťový server, programové vybavení, 

tablety,modernizace výpočetní techniky, digitální kamery, fotoaparáty, 

scanery, projektory,
3 000 000 září 2016 září 2017 x

102 Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. 25327755 600014452     107870321
Vybavení cvičné restaurace- zařízení, výpočetní technika, pokladny, stoly, 

židle, kávovar, současné zařízení je energeticky náročné, dále inventář.
1 000 000 září 2016 září 2017 x

103 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 00843474 600018156
000843474

102868018

Zajištění bezbariérového přístupu hlavní budovy školy. 

Stavební úpravy hlavního vstupu a výměna stávajícího starého výtahu. 1 500 000 leden 2017 březen 2017 x

104 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 00843474 600018156
000843474

102868018

Rekonstrukce a modernizace budovy praktického vyučování. 

Přístavba pro dílny oboru autoelektrikář a obráběč kovů, pořízení nových 

technologií a nového strojního vybavení dílen všech oborů elektro a kovo. 

Stavební úpravy pro bezbariérový přístup.

29 100 000 leden 2017 srpen 2017 x

105 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 00843474 600018156
000843474

102868018

Podpora školních vzdělávacích programů zaměřených na ICT. 

Realizace nové počítačové učebny včetně nových technologií a vybavení. 

Modernizace SW a HW ve stávajících počítačových učebnách.
6 500 000 červenec 2017 srpen 2017 x

106 Střední škola Kostka s.r.o. (Vsetín) 25367692 600018199
042797942

150010818

Škola užívá dvou budov, přičemž ani jedna z nich není bezbariérově 

upravena. V obou budovách se zatím užívá pro vozíčkáře ke zdolávání 

schodů „samochodný pásový schodolez“, který je již značně opotřebovaný a 

poruchový. Není v našem vlastnictví, ale máme ho jenom zapůjčen od 

charity.  Pro žáky se SVP by bylo účelné vybudovat dva osobní výtahy – v 

každé budově jeden. Výtahy by sloužily pro žáky se zvláštními vzdělávacími 

potřebami jako zařízení pro bezpečnou a rychlou dopravu do místa výuky. V 

současné době škola nedisponuje ani jedním osobním výtahem.

8 200 000 leden 2018 srpen 2018 x



107 Střední škola Kostka s.r.o. (Vsetín) 25367692 600018199
042797942

150010818

Výstavba nové školní budovy a rozvoj infrastruktury Střední školy Kostka. 

Školní areál již neodpovídá požadavkům pro kvalitní vzdělávání a výchovu. 

Má dva pavilony, ale s rostoucím počtem žáků vzrůstá i akutní potřeba 

urychlené výstavby nových kapacit. Díky vstřícnosti města Vsetína jsme 

získali do vlastnictví nové pozemky v bezprostřední blízkosti školy.  Máme 

již zpracován projekt, je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, 

které nabylo právní moci. Výstavbu chceme zahájit v druhé polovině roku 

2016 s tím, že v roce 2017 budou nové prostory uvedeny do provozu. Plán 

nové bezbariérově pojaté stavby, která bude bezprostředně přiléhat ke 

stávající školní budově, zahrnuje učebny pro přírodovědnou a 

polytechnickou výuku, pro výuku jazyků a pro výuku moderních 

informačních technologií. V rámci investiční akce vybudujeme dále 

v suterénu konferenční sál pro odborné konference včetně výstavního 

prostoru pro výrobky studentů, oddělení předškolního vzdělávání pro 

praktickou výuku pedagogických oborů, ubytovací prostory a v nejvyšším 

patře sál pro praxi v oblasti didaktiky pohybových aktivit, který bude sloužit 

rovněž jako výstavní prostor. Součástí projektu je i zajištění odpovídající 

konektivity vybudovaných prostor.

74 500 000 srpen 2016 srpen 2017 x

108 Střední škola Kostka s.r.o. (Vsetín) 25367692 600018199
042797942

150010818

V naší škole se úspěšně rozvíjí obory gymnázia a lycea, u kterých je 

potřeba podporovat mimo jiné výuku umění (hudebního, výtvarného a 

dramatického) informatiky, biologie, fyziky a chemie. Nutně tedy 

potřebujeme modernizovat učebny s uměleckým zaměřením, učebny 

informatiky a s nimi souvisejících zařízení, a zřídit specializovanou 

biologickou odbornou učebnu a chemickou a fyzikální laboratoř. Uvedené 

učebny a laboratoře budou samozřejmě užívat i žáci z ostatních oborů 

školy. Laboratoře a odbornou biologickou učebnu v současné době k 

dispozici nemáme, ve škole jsou učebny VT a odborná učebna pro výuku 

chemie, pro výuku umění používáme provizorních prostor.

4 800 000 leden 2017 srpen 2018 x

109 Střední škola Kostka s.r.o. (Vsetín) 25367692 600018199
042797942

150010818

V rámci tohoto projektu budou vybudovány 2 počítačové učebny, každá po 

20 počítačích typu All in one, jedna mobilní tabletová učebna s 34 

pracovními místy a jedna učebna notebooková - 34 pracovišť (vždy vč. 

nábytku a ICT infrastruktury).  Tyto učebny budou využívány v rámci výuky 

všech předmětů - všeobecných i odborných. Všechny stanice budou 

umožňovat práci na výukovém SW pokrývajícím spektrum všech oborů, 

který bude pořízen v rámci projektu.

5 200 000 leden 2018 červenec 2018 x

110 Střední škola Kostka s.r.o. (Vsetín) 25367692 600018199
042797942

150010818

Stávající konektivita školy vychází z potřeb původního počtu studentů a není 

schopna splňovat standardy stavu, který nastane po dostavbě další budovy. 

V rámci projektu bude vybudována páteřní síť optiky, gigabitové rozvody a 

stabilní wi-fi pokrývající celý areál.

1 000 000 leden 2018 červenec 2018 x

111 Střední škola letecká s.r.o. Kunovice 26286033 650008006     150008023

Vybavení 40 pracovišť praktického vyučování. Nákup vybavení - pracovní 

stoly a pracovní pomůcky, nářadí, stroje do 40 tis. Kč Stávající vybavení 

bylo pouze zapůjčeno při vzniku školy v r. 2002n jako použité a 

opotřebované ze zásob zřizovatele. Vybavení již neodpovídá dnešním 

požadavkům pro moderní výuku.

2 000 000 červenec 2016 září 2016 x

112 Střední škola letecká s.r.o. Kunovice 26286033 650008006     150008023

Pořízení strojů pro zajištění praktické výuky - stojanové vrtačky, pásové pily, 

ohybačky a stáčečky plechu, tabulové nůžky aj. Stávající vybavení bylo 

pořízeno z vyřazených strojů zřizovatele, které již nesplňovaly požadovanou 

kvalitu výroby. Toto zařízení v současné době dosluhuje a výuka na něm 

neodpovídá požadavkům strojírenského a už vůbec ne leteckého průmyslu.

2 500 000 červenec 2016 listopad 2016 x

113 Střední škola obchodně technická s.r.o. (Zlín) 26215829 600014479     107870568Vybudování výtahu v budově sídla školy 1 000 000 květen 2017 červenec 2017 x

114 Střední škola obchodně technická s.r.o. (Zlín) 26215829 600014479     107870568Zateplení budovy sídla školy 10 000 000 červenec 2017 srpen 2017 x

115 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. (Kroměříž) 25344412 600020525
108021041

110033965

V současné době škola má zastaralý server.Ve škole je WIFI síť, ale 

připojení je pomalé a nedosahuje parametrů, které bychom potřebovali. V 

rámci rozvoje vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k 

internet bychom potřebovali pořídit nový server, vybudovat novou wifi síť se 

zabezpečením a samozřejmě nové datové rozvody.

2 000 000 leden 2017 září 2018 x



116 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. (Kroměříž) 25344412 600020525
108021041

110033965

Škole chybí v současné době specializovaná učebna jazyků. Využíváme PC 

učebnu.  Máme tedy záměr vybudovat ve svých prostorách multimediální 

jazykovou učebnu, která by měla sloužit k výuce cizích jazyků.Součástí 

učebny by byla interaktivní tabule, datového projektoru a 24 žákovských 

stanic.Vybudováním digitální jazykové laboratoře chceme jako škola 

směřovat ke zvýšení efektivity výuky. Učebna umožní žákům rozvíjet 

všechny čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, poslech a především 

komunikaci. Žáci budou mít možnost mluvit několikanásobně více než při 

běžných hodinách bez laboratoře. Učitelům umožní jazyková laboratoř 

diferenciaci výuky, zadávání rozdílně náročných úkolů a materiálů podle 

individuálních potřeb žáků s okamžitou možností kontroly a zpětné vazby.

1 000 000 leden 2017 prosinec 2017 x

117 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. (Kroměříž) 25344412 600020525
108021041

110033965

V rámci tohoto záměru potřebujeme aktualizovat software v našich 

učebnách a nakoupit kancelářský software a software pro odborné předměty 

(např.účetnictví). V rámci výuky Informační a komunikační technologie 

plánujeme pořídit SW i HW (zpracování na zpracování grafiky a videí), 

interaktivní tabule

1 000 000 leden 2017 prosinec 2017 x

118 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 00559644 600015459     000559644

Jazykové a přírodovědné centrum. 

Nástavba vestibulu budovy H:  Budova H je čtyřpodlažní budova na ul. Jiřího 

z Poděbrad, ve které se nachází učebny, kabinety a ředitelství školy. 

Součástí budovy je přistavěná jednopodlažní vstupní hala (vestibul) o ploše 

190 m
2
. Investiční akcí bude po provedení pilotáže následně vybudována 

třípodlažní nástavba na stávajícím půdorysu vestibulu včetně přístavby 

osobního výtahu k zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží 

budovy H. Vstupní hala bude zrekonstruována a vybavena recepcí, sedacím 

nábytkem a školním bufetem. 2.NP a 3.NP nástavby bude stavebně 

připraveno pro vybudování jazykového a komunikačního centra (viz 

projektový záměr č. 256) a 4.NP pro vybudování science centra (viz 

projektový záměr č. 280). Nově vybudovaný vzdělávací prostor bude 

přístupný pro žáky jiných škol a širší veřejnost.

Cílem IA je rozšířit školu a pořídit vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 

kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a 

schopnosti práce s digitálními technologiemi vybudováním experimentálního 

centra. Dále zbudovat bezbariérový přístup, zajistit konektivitu školy a 

připojení k internetu.

Zaměření projektu je ve vazbě na budování bezbariérovosti, na klíčové 

kompetence komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, práce s digitálními 

technologiemi a zajištění konektivity školy.

Zdůvodnění přiřazení projektových záměrů č. 256 a č. 280 k projektovému 

záměru č. 6: stavba se uskuteční za účelem zvýšení kapacity školy, ve které 

bude vybudováno jazykové a komunikační centrum a science 

24 000 000 prosinec 2017 září 2018 x



119 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 00559644 600015459     000559644

Vybudování pracoviště pro odborný výcvik oboru cukrář. 

V současné době probíhá odborný výcvik oboru cukrář v pronajatých 

prostorách. Investiční akcí budou zrekonstruovány vyčleněné prostory školy 

a vybudováno moderní pracoviště v souladu s národní i evropskou 

legislativou. V duchu připravené studie rekonstrukce stávajících prostor 1. 

NP budovy P budou zajištěny dostatečné pracovní prostory pro vlastní 

výrobu, odpovídající šatny pro žáky, požadovaný počet a rozmístění 

umyvadel a splachovacích záchodů, technologie, výrobní zařízení a 

vybavení zajišťující splnění požadavků na provozní hygienu potravinářského 

provozu. Část technologie výrobního zařízení a vybavení bude přesunuta z 

pronajatých prostor.

Cílem IA je stavební úpravou a pořízením vybavení zajistit rozvoj klíčových 

kompetencí v oblasti řemeslných oborů. Dále zbudovat bezbariérový přístup, 

zajistit konektivitu školy a připojení k internetu.

Zaměření projektu je ve vazbě na budování bezbariérovosti, na klíčové 

kompetence v oblasti řemeslných oborů a zajištění konektivity školy.

Zdůvodnění přiřazení projektového záměru č. 194 k projektovému záměru č. 

153: oba projektové záměry jsou ve věcné souvislosti. Projektovým 

záměrem č. 194 budou provedeny stavební úpravy stávajcích prostor školy 

a přemístěna stávající technologie, výrobní zařízení a vybavení z 

nevyhovujících pronajatých prostor, projektovým záměrem č. 153 bude 

pořízena chybějící technologie, výrobní zařízení a vybavení.Vybudování 

pracoviště pro odborný výcvik oboru cukrář:  V současné době probíhá 

odborný výcvik oboru cukrář v pronajatých prostorách. Investiční akcí budou 

zrekonstruovány vyčleněné prostory školy a vybudováno moderní pracoviště 

v souladu s národní i evropskou legislativou. V duchu připravené studie 

rekonstrukce stávajících prostor 1. NP budovy P budou zajištěny dostatečné 

pracovní prostory pro vlastní výrobu, odpovídající šatny pro žáky, 

požadovaný počet a rozmístění umyvadel a splachovacích záchodů, 

technologie, výrobní zařízení a vybavení zajišťující splnění požadavků na 

provozní hygienu potravinářského provozu. Část technologie výrobního 

zařízení a vybavení bude přesunuta z pronajatých prostor.

Cílem IA je stavební úpravou a pořízením vybavení zajistit rozvoj klíčových 

kompetencí v oblasti řemeslných oborů. Dále zbudovat bezbariérový přístup, 

zajistit konektivitu školy a připojení k internetu.

6 000 000 prosinec 2017 srpen 2018 x



120 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Centrum technického a polytechnického vzdělávání. 

Škola v současné době využívá k výuce programování numericky řízených 

strojů zastaralé CNC stroje, které jsou majetkem MŠMT. Investiční akcí 

bude pořízeno školní frézovací a školní soustružnické centrum pro 

praktickou výuku s možností více řídicích systémů na jednom stroji vč. 

programovacích modulů pro žáky i učitele. Dále bude pořízen software k 

výuce nejpoužívanějších systémů Heidenhain, Sinumeric a Fanuc za použití 

univerzálního vybavení pro programování, u kterého je možné formou 

jednoduché výměny panelů a přepnutí software zvolit příslušný řídicí 

systém. IA tak bude modernizováno stávající pracoviště pro výuku 

programování numericky řízených strojů, která se nachází ve dvou 

podlažích třípodlažní budovy D a která není vybavena klimatizací. Investiční 

akcí by byla nainstalována nová klimatizace v prostorách orientovaných na 

jižní stranu, kde v letních měsících přesahuje teplota v místnosti 30 °C.

Ke zkvalitnění výukového zázemí technického a polytechnického vzdělávání  

žáků školy, ale také žáků mateřských a základních škol v regionu, bude 

vybudována učebna polytechnického vzdělávání v 1.NP budovy P. 

Investiční akcí budou provedeny drobné stavební úpravy, pořízeno vnitřní 

zařízení a technické vybavení učebny polytechnického vzdělávání vč. strojů. 

Učebna bude vybudována nezávisle na organizaci výuky tak, aby mohla být 

využívána v průběhu celého všedního dne i o víkendech v rámci formálního 

vzdělávání, ale i neformálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a 

celoživotního učení. IA bude vybudována polytechnická učebna na principu 

modelové, interaktivní a vědecké učebny.

Cílem IA je zkvalitnit výukové zázemí technického a polytechnického 

vzdělávání vybudováním centra technického a polytechnického vzdělávání 

pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblasti technických a 

řemeslných oborů a schopnosti práce s digitálními technologiemi. Dále 

zbudovat bezbariérový přístup v budovách D a P a zajistit konektivitu školy.

Zaměření projektu je ve vazbě na budování bezbariérovosti, na klíčové 

kompetence v oblasti technických a řemeslných oborů a práce s digitálními 

technologiemi, zajištění konektivity školy.

Zdůvodnění přiřazení projektových záměrů č. 64, č. 125 a č. 240 k 

projektovému záměru č. 227: pořízení řídicích systémů je v logické vazbě na 

pořízení numericky řízených strojů, ke zvalitnění výukového zázemí patří 

9 000 000 prosinec 2017 srpen 2018 x



121 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 00559644 600015459     000559644

Multimediální přírodovědná posluchárna. 

Modernizace auly v budově Z: Aula je samostatná přístavba k budově Z, 

která je s ní stavebně propojena vstupní halou. Interiér auly je doposud 

stávající a pro využití k výchovně vzdělávacímu procesu v současnosti 

nevyhovující. Investiční akcí bude interiér auly komplexně zmodernizován. 

Aula bude vybavena laserovou projekční technikou vč. ozvučení, 

keramickou interaktivní popisovací stěnou, vizualizací, kamerou, 

vzduchotechnikou a připravena k projekcím, přednáškám, konferencím, 

videokonferencím aj. s využitím dostupných digitálních technologií pro 

moderní vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků škol Zlínského kraje 

vč. široké veřejnosti.

Cílem IA je zmodernizovat aulu na multimediální přírodovědnou posluchárnu 

a konferenční sál s možností využití nových digitálních systémů a nástrojů 

učení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd, 

komunikace v cizích jazycích a schopnosti práce s digitálními technologiemi 

k širokému využití školou i zřizovatelem, za účelem zvýšení kvality 

vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Dále zbudovat 

bezbariérový přístup, zajistit konektivitu školy a připojení k internetu.

Zaměření projektu je ve vazbě na budování bezbariérovosti, na klíčové 

kompetence v oblasti přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce s 

digitálními technologiemi, zajištění konektivity školy. Multimediální 

přírodovědná posluchárna/Modernizace auly v budově Z: Aula je 

samostatná přístavba k budově Z, která je s ní stavebně propojena vstupní 

halou. Interiér auly je doposud stávající a pro využití k výchovně 

vzdělávacímu procesu v současnosti nevyhovující. Investiční akcí bude 

interiér auly komplexně zmodernizován. Aula bude vybavena laserovou 

projekční technikou vč. ozvučení, keramickou interaktivní popisovací stěnou, 

vizualizací, kamerou, vzduchotechnikou a připravena k projekcím, 

přednáškám, konferencím, videokonferencím aj. s využitím dostupných 

digitálních technologií pro moderní vzdělávání žáků a pedagogických 

pracovníků škol Zlínského kraje vč. široké veřejnosti.

Cílem IA je zmodernizovat aulu na multimediální přírodovědnou posluchárnu 

a konferenční sál s možností využití nových digitálních systémů a nástrojů 

učení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd, 

5 000 000 prosinec 2017 srpen 2018 x

122 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 00559644 600015459     000559644

Rekonstrukce sociálního zařízení a kanalizace v budovách P a Z. 

Budova P je čtyřpodlažní budova na ulici Kollárova, ve které v předchozích 

letech probíhala průběžně rekonstrukce sociálního zařízení ve všech 

podlažích. Při těchto pracích bylo zjištěno, že je v havarijním stavu 

kompletně ležatá kanalizace. Investiční akcí bude nově vybudována ležatá 

kanalizace pod budovou P a napojena na městskou kanalizaci.  Budova Z je 

čtyřpodlažní budova na ulici Na Morávce, ve které je zcela nevyhovující stav 

svislé kanalizace vč. interiéru sociálního zařízení a části ležaté kanalizace 

pod budovou.  Investiční akcí bude provedena komplexní rekonstrukce 

sociálního zařízení vč. kanalizace. Přínosem IA bude eliminace 

nepříjemného zápachu, který je v současné době v budovách P a Z 

registrován.

5 000 000 prosinec 2016 srpen 2017 x

123 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 00559644 600015459     000559644

Pořízení SW a HW - Investiční akcí budou pořízeny počítače pro žáky i 

učitele. 

Účelem je vybavení pracoviště pro programování numericky řízených strojů, 

učebny polytechnické výchovy, cvičné kanceláře pro vzdělávání k 

podnikavosti, skype učebny, knihovny a galerie. Celkem bude pořízeno 50 

ks PC vč. operačního systému a SW uživatelského balíčku s možností jejich 

využití při odborném i všeobecném vzdělávání k rozvoji informatického 

myšlení a digitálních dovedností.

1 500 000 červenec 2017 září 2018 x

124 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 00843547 600018202
000843547

110022891

Nákup moderní zemědělské techniky, technologie a učebních pomůcek pro 

školní hospodářství. 

Stávající technika a technologie jsou morálně a technicky zastaralé (hlavně 

traktory - 25 let a více). Je nutné zakoupit 2-3 traktory, stroje na zpracování 

půdy, sklizeň plodin a technologie pro chov zvířat a zpracování 

zemědělských produktů.

10 000 000 leden 2017 prosinec 2018 x



125 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm 00843547 600018202
000843547

110022891

Rekonstrukce suterénu školy - zázemí pro žáky školy. 

V současnosti jsou v suterénu umístěny šatny žáků, sklady a jsou zde 

vedeny rozvody topení, vody a odpadní potrubí. Tyto prostory jsou v 

nevyhovujícím stavu a u odpadního potrubí hrozí jeho zborcení. Chybí 

zázemí žáků pro očistu obuvi pracovního oblečení a osobní hygienu po 

praktické výuce. Z těchto důvodů je nutná rekonstrukce odpadního potrubí s 

napojením na městskou kanalizaci, včetně odpadů z kuchyňského provozu 

školy, vytvoření zázemí pro žáky – zkvalitnění prostorového uspořádání 

šaten, vytvoření     umyvárny pro čištění pracovních oděvů, mytí pracovní 

obuvi, sušárny pro jejich sušení a sprchy pro očistu žáků.

5 000 000 červen 2018 prosinec 2018 x

126 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 00845060 600018296
000845060

110027612

Stavební úpravy budovy školy. Cílem projektu je umožnění fungování školy 

po plánovaném přestěhování administrativy školy, serveru, ICT atd. z 

budovy Domova mládeže do budovy školy č.p. 603. Bude provedena 

kompletní rekonstrukce elektroinstalace včetně datových rozvodů. Stávající 

elektroinstalace neodpovídá platným normám, současným potřebám a 

předpisům. Dále budou provedeny stavební úpravy, jejichž cílem je 

uzpůsobení vybraných prostor budovy školy pro činnosti, jež škola nyní 

zajišťuje v budově Domova mládeže, kterou škola plánovaně opustí. Dojde 

pak k optimalizaci počtu budov užívaných školou ze tří na dvě.

5 100 000 březen 2016 srpen 2016 x

127 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 00845060 600018296
000845060

110027612

Řešení otopu budovy školní hutě. 

Cílem projektu je zajištění otopu budovy školní hutě po plánovaném 

uvolnění budovy Domova mládeže, ve které je nyní centrální kotelna pro 

všechny tři budovy školy. V budově školní hutě bude vybudována nová 

plynová kotelna umístěná v přízemí budovy. Kotelna bude tvořena kaskádou 

dvou plynových kondenzačních kotlů. Jako zdroj TUV pro budovu školní 

hutě bude sloužit plynový ohřívač vody.

2 200 000 březen 2016 září 2016 x

128 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 00226319 600019918

110031261

110031296

110031270

Obnova a doplnění HW a pořízení výukového SW.  

Škola je v současné době v dostatečném rozsahu vybavena HW. Všechny 

učebny jsou vybaveny minimálně tenkým klientem monitorem (většinou 

LCD) a dataprojektorem. Kabinety jsou vybaveny tenkým klientem nebo 

notebookem a LCD monitory. Rozsah pořízeného SW odpovídá potřebám 

výuky.  V horizontu cca 3 let vyvstane potřeba aktualizace používaného HW 

v učebnách, kabinetech a dalších prostorách (studovny, aula, …). Obměna 

by měla technickými parametry reagovat na aktuální nároky pro zajištění 

výuky, komunikace apod.  Nákup systémového SW probíhá průběžně, 

nákup výukového SW je realizován také průběžně. Vzhledem k 

nedostatečné nabídce není možno nákupy plánovat. Škola průběžně sleduje 

nabídky vzdělávacích programů a elektronických knih. Žádoucí by byla 

podpora tvorby multimediálních pomůcek učiteli, jak pro výuku 

všeobecných, tak hlavně odborných předmětů.

1 750 000 leden 2018 prosinec 2018 x

129 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 63459086 600015076
102519986

108041336

Vybavení do odborné učebny chirurgie, patologie – pitevny a mikrobiologie a 

parazitologie. 

Jedná se o nákup, konkrétně jsou to tato zařízení v cenových relacích:  

Digitální RTG: 1.000.000,- Kč  Pitevní stoly (4ks)    600,000,- Kč (á 150,000,- 

Kč)  Zařízení pro biochemické vyšetření: 250,000,- Kč.

1 850 000 prosinec 2016 srpen 2017 x

130 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 63459086 600015076
102519986

108041336

Rekonstrukce stávající budovy, která je součástí areálu školy. 

Cílem je nové funkční využití stávajících prostor, provedení dispozičních 

úprav potřebných z hlediska prostorových požadavků uživatele. Chybí 

odborné učebny a laboratoře pro výuku porodnictví a inseminace, nemoci 

zvířat, chovatelství a chov exotických zvířat, výživu a dietetiku zvířat, 

chirurgie, hygienu a technologii potravin, ekologie, ICT.

27 560 000 prosinec 2015 srpen 2016 x

131
Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední 

škola, Zámecká 107, 768 04 Střílky
47935740 600030695

181019621 

110022866 

110500814 

103031537

Pořízení strojů a zařízení pro zabezpečení výuky OV učebních oborů - 

lesnické práce, stavební práce (terénní automobil, stroje pro zpracování 

dřeva, stroje pro stavební práce). 1 500 000 červenec 2017 prosinec 2017 x



132
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Kroměříž
47935936 600015106

102531021

110032000

Bezbariérový přístup a pohyb v hlavní budově školy. 

Hlavní budova školy je z 1. poloviny minulého století a proto neumožňuje 

bezbariérový přístup. Z důvodu zajištění rovných příležitostí je třeba 

vybudovat bezbariérový přistup ke hlavnímu vchodu školy a v budově výtah, 

včetně odpovídajícího sociálního vybavení. Bez těchto opatření není možné 

přijímat uchazeče se zdravotním znevýhodněním.

5 000 000 červenec 2016 srpen 2017 x

133
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Kroměříž
47935936 600015106

102531021

110032000

Celková rekonstrukce školních dílen. 

Budova z meziválečného období, částečně opravena v roce 1993. Stavebně 

ani po stránce hygienické neodpovídá požadavkům současné legislativy 

(hygienická smyčka, "čisté" a "nečisté" prostory, bezpečný přístup ze školy).
6 000 000 květen 2017 září 2017 x

134
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Kroměříž
47935936 600015106

102531021

110032000

Nákup zařízení k vybavení školních dílen. 

Jedná se o pilotní vybavení pro výuku potravinářských biotechnologií, které 

není v reálném provozu možné. Vybavení bude sloužit i v rámci 

celoživotního vzdělávání - škola je autorizovanou osobou v oblast DK.

10 000 000 leden 2017 září 2017 x

135
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Kroměříž
47935936 600015106

102531021

110032000

Rekonstrukce laboratoří analytické chemie, laboratoří instrumentální 

techniky a mikrobiologie.
2 500 000 září 2016 srpen 2017 x

136
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Kroměříž
47935936 600015106

102531021

110032000

Vybudování učebny cizích jazyků.
1 000 000 leden 2017 srpen 2017 x

137
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská 

Kroměříž
47935936 600015106

102531021

110032000

Vybudování přístupového koridoru do školních dílen.
1 500 000 leden 2018 srpen 2018 x


