Seznam projektových
Název projelcbJ:
Reg. Č. projektu

záměrů pro Investlčni Intervence v SC 2.4 IROP a pro Integrované nástroje
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
CZ.02.3.68/O.0fO.0115_002/0000001

IlaenllnKace
SKOIy, SKO seenc
zařtzenl či dal~lho subjektu
Nazev:
IČO:
REDIZO:
ZO:

Název projektu

Stručný

Organizace
Gymnázium, Ceské Budějovice.
teská64
ICO: 60075775
REDIZO: 600008151
IZO: 60075775

e

Multimediální multifunkčnl
učebna. Aula, jazyková
laboratoř, 3D laboratoř

Gymnázium, čeeke Budějovice,
Jlrovcova8
ICO: 60076101
REDIZO: 600008002
IZO: 60076101

.B

Púdni vestavba

ITl, IPRO

a

CLLD

Očekávané
celkové náklady
na projekt
v.O

popis projektu

zflzované

Jihočeským

Očekávaný
termln
realizace
projektu
od -do

krajem - projekty zaměřené

Projekt je zaměřen na vybudováni
multimediální multifunkčnl učebny, která
umožni prcsjřednictvlm
modernlch
technologii zvýšit úroveň a efektivitu výuky
na cvmnáziu.
ramcr projextu dOJ e k zp istupn ni a
využiti púdnlch prostor školy. Ve
vybudované púdni vestavbě budou zřlzeny
dvě multimediálni učebny určené pro výuku
napříč vzdělávacími oblastmi se
zaměřentm
na přlrcdnl vědy. ICT zázemi
(serverovna). jazyková učebna a pracoviště
pro 3D tisk. zároveň dojde kvytveřenl
od cčlnkcvé zčrw orc iálcv

5500000,00

2017 - 2018

24500000,00

2017 - 2018

V projektu dojde krekonstrulc:ci labcratcře
biologie a obnovení prístrojového vybavení
a odbornych pomůcek v této taecretcn.

3200000,00

2017 - 2018

Gymnázium J. V. Jirsíka, české
Budějovice, Fr. Šrámka 23
ICO: 60076135
REDIZO: 600007995
IZO: 060076135

Modernlzace učeben na
Gymnázium J. V. .Jusfka

Cely projekt je zaměřen na zkvalitněnI
výuky a zavádění moderních vyučovacích
metod. V rámci projektu budou
modernizovány počítačové učebny,
jazykové učebny a celá škola bude
zasíťována. V jazyce, informatice a dalších
předmětech bude VYUŽívána elektcrnická
komunikace, e-learning a spolupráce se
zahraničními partnerskými školami.

5200000,00

2017 - 2018

-c

Výtah a modernizace
leboratcře fyziky

Modernizace současné laboratoře fyziky
provedení drobných stavebních úprav a
nákup nového vybavení laboratoře fyziky,
vč. dokoupení učebních pomůcek pro
výuku. Zajištěni bezbertérové
dostupnosti
školy výstavbou výtahu.

5000000,00

2019 - 2020

.B

Učebna fyziky GTS

K výuce fyziky se používá bežná učebna,
crcvaomě
uzpůsobená k danému účelu. Je
tecty nutné koupit zeřlzent učebny (lavice.
skflnlatp.)asactymodernichpomúcek.
Bude třeba provést úpravu elektroinstalace.

1200000,00

2017 - 2018

Rekonstrulc:ceučebny
fyziky,laboratofechemie
včetně skladu chemikálií

stevejrcr učebna fyziky, laboratoř chemie a
sklad chemikélii byly vybudovány před 45
lety a nevyhovují současným požadavkům
na moderni výuku pfirodnlch věd.
Rekonstrukce
zahrnuje zajištění
bezbariérovosti, potřebné stavebni úpravy
učeben (podlahy, rozvody elektřiny, vocty,
plynu atd.) a jejich vybaveni nábytkem a
moderními vyučovaclmi prostfedky.

3900000,00

2017 - 2018

1 000000,00

2017 - 2018

2200000,00

2017 - 2018

6500000,00

2017 - 2018

3000000,00

2017 - 2018

2500000,00

2017 - 2018

25500000,00

2017 - 2018

13500000,00

2017 - 2018

Gymnázium J. V. Jirsika. Ceské
Budějovíce, Fr. ~rámka 23
IČO: 60078135
REDIZO: 600007995
IZO: 060076135

Gymnázium, Trhové Sviny, Školnl
995
ICO: 62534408
REDIZO: 600008037
IZO: 62534408

Gymnázium, TYn nad Vltavou.
Havlíčkova 13
ICO: 60076062
REDIZO: 600008029
IZO: 60076062

Gymnázium, Tyn nad Vltavou,
Havlíčkova 13
U~O: 60076062
REDIZO: 600008029
IZO: 60076062

Konzervatoř.
České Budějovice,
Kanovnická 22
IČO: 60075902
REDIZO: 600008011
IlO: 60075902

Obchodni akademie, České
Budějcvice, Husova 1
IČO: 60076046
REDIZO: 600008045
IZO: 60076046

Stfedni odborná škola a Střední
odborné učurště, Hněvkovice 865
IČO: 73130
REDIZO: 600170284
IZO: 73130

Stfedni odborné škola a Stfedni
odborné uěiliště, Hněvkovice 865
IČO: 73130
REDIZO: 600170284
IZO: 73130

Stfední odborná škola
elektrotechnická, Centrum odborné
přlpravy, Hluboká nad Vltavou,
lvolenovská 537
IČO: 513156
REDIZO: 600170276
IlO: 513156
ISUedn odborná see a vetennarm.
mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem stétni
jazykové zkoušky. České Budějcvice,
Rudolfovské 92
ICO: 60075911
REDIZO: 600008169
IZO: 110150309

ID

-c

ID

e

ID

-o

e

Rekonstrukce jazykové
učebny

Zkvalitněni kolektivni a
skupinové výuky na
Kcnzervatcři čs
zavedením modernich
digitélnlch technologii a
bezbariérový přistup do
Velkého koncertního sálu

;tavaj c! sterš ,Jazykova učebna ~ude
cřerrnetěna
dc jiných prcstcr. Na jejtm
mfstě vznikne nová modern! učebna
upravená s ohledem na optimální akustiku
a vybavená moderními vyučovacfmi
prostředky a nábytkem pro výuku cictcb
[iazvkú.
o erruzece
stávajřcí pccttaccve
ucecny
určené k posilování klíčové komptence
využiti digitálních technologiI.
Nákup 5 kusů nových notebookú, 10 kusů
tablefú, 10 kusu PC pro učebnu leT a
nákup laserové tiskárny. Zajittěnl
bezbariérového přístupu do Velkého
koncertního sálu.
Obnova, modernizace ocbcmých
PC
učeben - výměna PC ve 3 učebnách,
vybaveni interalc:tivnimi displeji,
multifunkčnlm zenzenrm.rcaštřenr
jedné z

s

::o~Oj a mcdemizace ICT =~~i~~:;~ti~~

~h~i:a~b~~ndée~~j;::mětu

škclnl sítě -cpticke rozvody (zvYšení
rychlosti a kapacity sltě),Wifi - ruzšlřenl,
klimatizace v jazykových učebnách, tablety
pro výuku predmětu Matematika.

ID

-c

.B

Cílem projektu je modernizace vybaveni a
zřlzent jazykové laboratoře
s optimálním
zafizením vhodnym pro interaktivní a
Výuka jazykú - moderně a individuálnl yYuku, která bude prostředkem
individuálně
pro zvýšeni jazykových kompetenci žákú.
Dojde kzaji!!ěnl bezbariérovosti, vnitfnl
konektivity školy apfípadně k pcřlzen!
digitálních vzdělávacích zdrojú.
I em projektu je mcdernizace
vybaveni
pro výuku odborných a praktických
pfedmětů a dále k poflzenl praktickYch
pomůcek pro názornější a prakticky
zaměfenou výuku pfirodních věd. zejména
fyziku, biologii, chemii a dalšl přlrcdnl
věev.
rOje~ bude zam fen na materiálně
technické vybavení, modernizaci a
rczšlřenl praccvišť na úseku praktického

Rozvoj technickYch
dovednosti a znalcsf
pfírodnlchvěd

Nové technologie do výuky "V,učovánl, výuku technicko-

s ~~~~~~~~
~::tů

a

~~~~,~:~:~~:~:;!~~:~~i~,s~:ku
elektrohydrauliky. zabezpečovacího a
kamerového systému. Modernizace

CD Modernizace odborných
učeben

-o

'eem tem projektu Je rexontruece
a
modernizace
Iebcratcře
chemie, leb.
mikrobiologie, lab. laboratorni techniky,
tab. pro výuku elektr. a hydraulických
obvodú, lab. diagnostiky motor. vozidel a
lab. pro rostlinolékafstvl. Projekt bude
zahrnovat ůpravy podlah, rozvodů, zajištěni
bezbariérovosti a nové laboralornl
lvveevenr vče ně nábytku

cizí jazyk

na S~ a VO~

Gymnázium, české Budějcvice.
Jlrcvccve
ICO: 60076101
REDIZO: 600008002
IZO: 60076101
ě

ro ektu:
s vazbou na kličové kome
pflrodní vědy

technické
řemeeíně
obory

a

zaflzenl či da,j§fho subjektu
N6zev:
ItO:
REotZO:
11Z0,
Stfednl odborná Iko a veterinárnl,
mechanizitČnl a zahradnická a
Jazyková Ikola s právem státní
j~~f:~:::~~ky,

Ceské Budljovice,

!
o

~

ItO: 60075911
REDlZO: 600008169
117n: 11 1501.no
Stfednl odborné uaJiltl,
levttna 3
ItO 75050111
REOIZO; 651023599
IZO: 562344

Lišov, tf. 5.

Strednl odborné učlhltl,
května 3
ItO 75050 I 11
REOIZO: 651023599
IZO: 582344

uscv,

Strednl odbomé učililtl,
levltna 3
ItO 75050111
REOIZO: 651023599
IZO: 582344

ušcv,

s

Název projektu

ID
o()

Rozvojvnitrnl konektivity
Ikoly a škclských zařlzenl
apfipojenl ktntemew
včetně vybaveni učebny
CNC a 30

N",.
~:ph:~~oe:~=~~ad

Kvahtnl podmínky pro
výuku rem~ných eeerc
ptedpoktad dobrjch
~edků.

.

tf. 5.

Stfednl průmvslovátkolastavebnl,
teské Budljovice. Resslova 2
ItO: 60076089
REDIZO: 600008185
IZO' 60076089

Stfednl průmyslová tkola stro,...' a
elek!rotechníclca, teské BUdějovice,
Ouk:elslcá 13
ItO: 60075970
REDIZO: 600008207
IZO 60075970

ID

-o

Očelcánný
termln
realizace
projektu
od·do

Předmětem projektu je pfebudovánl vnitrnl
architektury lcabelové a wi·fi sltě tkoly,
obnova stávajlcl IKT infrastruktury s
ohledem na vytlženost a zároven fyzické i
morálnl zastaráváni zařlaenl. Dále projekt
fell vybavenločebny CNC a 30 a
bezbariérovost rešených prostor.

7200000,00

2017·2016

ProvedenI technické strojn! rekonstrukce
strojovny školních truhláfských enen a
dílen oboru čalounlk - obnova technicky
zastaralých stroju a zafizeni pro
truhláhkou výrobu včetně pRslušenstvi,
nové technoloDÍe erc čalounICké or6ce.

7500000,00

2017·2016

Roztlrenl odbornj"eh prostor pro vyuku
odborného výcviku žáku o mytku
automobitu s rOCnim mytlm provád6ným
žáky.

1900000,00

2017·2018

Technická rekonstrukce zastaraiého
strojnlho vybavení strOJovny IkoInJch
truhlárských dílen nákupem a instalaci
nových moderních dfevoobráblclch slroju.

4800000,00

2019 - 2020

Stručný

preccvnt trh
tf. 5.

Oček6vané
celkové n6k1ady
na projekt
, .ě

Kvalitnl podmlnky pro
výuku femeslných oboru

popis projektu

oB

Modernizace odborných a
!::S~~:~~!:r~k::;:r~i~:;~~:~~r
pro
specializovaných učeben
výuku odbornych (techniclcý"ch) předmětů,
SP~ stavebnl teské
8udljovice pro výuku
matematiky a cizích jazyků pofizenlm
technických předmětů,
nového vybavení učeben ICT (vě.
matematiky a cizlch
technologii konektivíty) a zaji!ittnlm
;oNkU
bezbariérovosti
rostor Ikok,.

~

Vybudováni vyukového
technologického
pracovilt! s CNC
obrébllClm centrem na
SP$ SE
Budějcvice.

e.

11000000,00

2017·2018

Projekt rril vybudováni výuk:ového CNC
pracoviltl se ftyfosým obrábiclm centrem
s l'Idlclm systémem íTNC530 Heidenhain ČI
TNC640. Výukové pracoviltl bude dMe
vybaveno sadou moderních nástrojťl pro
obráb!nl obvyldých tvarů u plochých
součásti a upínacím náradím.

5000000,00

2017·2018

3d a) V rámci této části projekw
pfedpOktádáme. že bude nahrazeno 12 ks
mélo výkonných PC pro provoz webovych
serverů e databázi na Windows a Unuxu a
pro programováni mikrokcntroterů
I pro
programováni samotné. ad b)
Pfedpokládáme nahrazenI stávajlclch 11
ks PC novým HW a rczštřentm o 30
skener a 3D tiskárnu.

2000000,00

2017·2018

2500000,00

2019·2020

t=~I:~~:~lcn

Stfednl průmyslová tkola strojnl a
elektrotechnická, tMké Budljovíce,
Oukelski 13
ItO: 60075970
REDIZO: 600008207
IZO: 60075970

oB

Revitalizace učebnv Č. 46,
která slouli pfevátnl pro
pr6ci s databázemi,
konfiguraci a provoz
webových serverů a
programováni
mikrokontrolerťl. b)
Rczštřenl
učebny
CAD/CAM systémů a
:~~~~n~ace

~
odernlzace praktick

Stfednl průmvslová tkola stro,.i a
elektrotechnická, teské Bud!jOvice,
Dukel5ká 13
ItO: 60075970
REDIZO 600008207
IZO: 60075970

~

Strednllkola obchodnl, Ceské
Bud6jovice, HU50va 9
ItO: 510874
REOIZO: 600170292
IlO: 510874

eMU

:os~~;:~on~~:ůP;~o":r~~!~:-'

Bud!jovice

stron.

ClIem je vybavení nové jazykové učeony v
ID

-c

co
-c

Dokončeni modernizace
odborných ueeeen.

Společné vzdělaváni bez
bariér s ICT

::!:o:::'t:.;:!:'

n~:ntavit

3 500 000.00 2017·2018

bezbariérové úpravy.

8Zoanerovy p 15up - stave ni prace v
budovl + instalace výtahu 85Chomtťové
ploliny.
Nevrticvené
učebna nabldne m.j. 34
žákovský"ch preccvtšt s centráinlm
zamvkánlm vybavených zabudovaným PC
s výsuvným monitorem, sluchátky,
technologii jazykové učebny.
Pfebudovánl a rczšlřenl
kabelové a wj·fi
sltl + záložr1lho serveru - navýleni
rychlosti síti.
Půdnl vestaVba (multimediálnl multifunkčnl
učebna, SOCIálnízafizenl pro pohybovl
hendikepované žáky), pl'lstavba nových
sociélnlch zafizení, vybudováni
bezbariérového pfístupu - vybudov'nl
výtahu vestavbou do vAech stavajiclch
prostor budovy, včetnl pudnlch prostor,
vyb8Yeni nové odborné učebnV
nejmodemtjllmi
technologiemi, které
pfisp6jl ke zkvalitnlnl a modemlzací výuky
~áků tkoly; přlpadně zajišt6nl vnittnl
konektivity lkoty a pl'ipojenl k Internetu.

Stfednl tkol. obchodnl, Ceslcé
Budljovice, Husov. 9
U~O: 510874
REOIZO. 600170292
IZO: 510874

SkOa OtJchoClu,s užeb a
podnikáni a vyuI odborná škola,
eeské Budljovice, KnlžskotNorska
33/A
ičo. 60075953
REOIZO: 600170314
IZO: 60075953 060076011

na

SP$ pom~í modernlho CNC .
seuenužnkkéhc
cen~ v .oblastl obsluhy
CNC obráblciho strOje a :"hO
programo~anl: zakoupeni vh~dnéhO ?NC

t mto' obrábklm
Strednl tkola a Vylil odbomá Akcla
cestovnlho ruc:hu, teské Budt1!jovlCe.
Senovážné námlsd 12
tčo 60077590
REDIZO: 600170331
I O: 60077590 110028708

vyukY o )rab!n

Implementace CNe
soustružnického centra do
praktické vyuky na spS
strojnl a eleldrotechnické

9000000,00

23 600 000,00

2017 - 2018

2020

seeeu

Strednllkola polytechnicka, Ceslcé
Bud6jovice, Nerudova 59
ItO: 582336
REOIZO' 600170306
IZO: 582336

Strednl tkola polytechnická, teské
BUdljovice, Nerudova 59
ičo: 582336
REOIZO: 600170306
IZO: 582336

ID
-c

~

ID
-c

Modernizace
specializovanych
odborných uěeben
(Iaborato")

znzenl učeben pro výuku
odborných predmttů a
cizlch jazyků

Rekonstrukce
sváfeclškoly

škctnl

Komplexnl rekonstrukce třl odbomych
učeben ·Iaboratori v budově
KněžSkodvorská 33/A vfetnt drobnych
5tavebnlch úprav, nového vnllmlho
zatlzenl a materiálového vybavenI.
oesanem prOjelWJJe z Izen 8 weaven
wou učeben:
• Tréninkového a výukovjho centra pro
výuku technick:ěho zafizenl budov a
instalatérů.
• Interaktivnl jazykové ufebny.
V rámci projekW dojde ke stavebnlm
úpravám včetně nových elektroinstalacl.
poloŽeni nových podlahovych Iay1In. Dále
vybaveni učeben vyukovými mo~ly,
Obsahem projektu Je Icomp etn
rekonstrukce Ikolnl svárecl noty.
Rekonstrukce bude pfedsta'lovat
rekonstrukci poclah, elektroinstalace a
osvltleni, vzduchotechniky, ufebny,
sociálnlho zařlzenl a latny. kaoceláfe
učitele OV, všměnu
oken a déle nékup
novéhozaflzenl (svárečky, ponky,
kysllková řezačka a dalll drobné vybaveni,

3 500 000,00 2017·2018

5600000,00

10000000,00

2017 - 2018

2017·2018

T

ro ekru:
s vazbou na kličové kome
cizi jazyk

pRroclnl vidy

technICké a
remeslné
obory

Iluen LIII",ace
o 'I,
o sxenc
zaflzenl či dal!lho subjektu
Název:
'ČO:
REDlZO:
ZO:

Stfednl škola, Trhové Sviny, Skolni
709
IČO: 562298
REDIZO: 600008061
IZO: 562298

Stfedni zdravotnická škola a Vyšší
odborná !kola zdravotnická, České
Budějovice, Husova 3
IČO: 582239
REDIZO: 600019578
IZO: 110030494, 110030524

j

Název projektu

Stručný

popis projektu

O

ID

-o

.B

Pofizenl zemědělské
výukcvé techniky

žéct oborů "Opravéřskě práce a
"zeměcětec-termar'
v rámci plněni SVP
pfichází na odborném vYcviku pri výuce do
styku s reélnými zemědělsk:'imi stroji, kde
si osvojují praktické dovednosti při obsluze,
opravách, názomych ukázkách funkčnosti
atd. V současné době problhá výuka na
zastaralých zemědělskYch strojlch,
pcřlzenlm nové techniky dojde k jejímu
zkvalitněni.

Výstavba nových učeben
pro výuku prlrodovědnych
pfedměw, jazyků a
informačnlch a
kornunikečnlch technologii
(IKT) včetně vybavení
interiéru a exteríéru

Projekt obsahuje výstavbu 6 nových
učeben včetně zázeml v souladu
s hygienickYmi pfedpisy. Učebny jsou
určeny pro ....yukupřlrcdcvědných
předmětů, jazyků a tnřcrmačn! a
komunikační technologie. Projekt zahrnuje
také vybaveni interiérů učeben.

Očekávané
celkové nák1ad'l
na projekt
v Kč

Očekávaný
termln
realizace
projektu
od -do

3700000,00

2017 - 2016

15000000,00

2017 - 2016

T

ro ektu:
s vazbou na kl1čové kome
cizí jazyk

prírodni vědy

etence IROP

technické a
femeslné
obory

IIOentlnKaCe SKO y, SKCUSKeno
zaffzeni či dal~iho subjektu
Název:

Název projektu

rčo:

Stručný

popis projektu

REDlZO:

Očekávané
celkové náklady
na projekt
v Kč

zo.
Vyššl odborná škola, StI'ednl
průmyslová škola automobilnl a
technická, České Budějcvice,
Skuherského 3
ICO: 582158
REOIZO: 800008193
IZO: 110150031, 150018436
Vyššl odborná škola, Stfednl
průmyslová škola automobilní a
technická, čeekě Budějovice,
Skuherského 3
ICO: 582158
REOIZO: 600008193
IZO: 110150031, 150018438

KrajskéškolnlhospodársMCeské
Budějovice, U Zimnlho stadionu
1952/2
ICO: 71294775
REOIZO: 891006687
IZO: 108054977

Krajské školnl hospodál'stvl české
Budějovice, U Zimnlho stadionu
1952/2
ICO: 71294775
REOIZO: 691006687
IZO: 181057221

Gymnázium, CeskY Krumlov,
Chvalšinská 112
ICO: 583839
REOIZO: 600008231
IZO: 583839

Gymnázium, CeskY krumtov,
Chvalšinská 112
ICO: 583839
REOIZO: 600008231
IZO: 583839

Stl'ednl odborná škola a Strednl
odborné učnlště Kaplice, Pohorská 88
ICO: 75050081
REOIZO: 651016029
IZO: 107830281

Strednl odborná škola strojnl a
elektrotechnická, vetešln. U Hřiště
527
ICO: 583855
REDIZO: 600170349
IZO: 583855
Stfednl odborná škola strojnl a
elektrotechnická, velešln, U Hřiště
527
ICO: 583855
REDIZO: 600170349
IZO: 583855
Stfednl odborná škola strojní a
elektrotechnická, vetešro, U Hriště
527
ICO: 583855
REDIZO: 600170349
IZO: 583855
Střednl odborná škola zdravotnická a
Stfednl odborné učiliště, CeskY
Krumlov, Tavlrna 342
ICO: 60821221
REOIZO: 600019594
IZO: 110500184

aJ

-o

aJ

-o

~

ID

-c

.ó

~

.6

Očekávany
termin
realizace
projektu
od -do

Škcla 4. průmyslové
revoluce

Projekt má za cll dovybavenl automobilnl,
elektrotechnické, mechatronické, strojni a
3D laboratofe, 2 jazykových digitálnlch
učeben, s cílem udržet krok s moderními
technologiemi, to následně podpofí
bezproblémovou uplatnitelnost absolventů
na tmu práce. Zároveň dojde ke zkvatitnění
konektivityškoly.

27000000,00

2017 - 2018

Praxe pro 4. průmyslcvcu
revoluci

Projekt má za cll dovybavenl pr accvišť
praxe a odborného výcviku pro automobilnl
a strojírenské obory modernlmi stroji a
přfstrejovou technikou (diagnostika,
vstfikovače, frézka, bruska, svařcvact
zařrzent aj.), s cllem udržet krok s vývojem
technologií v průmyslové sféře.

16000000,00

2017 - 2018

3500000,00

2017 - 2018

Vytvofeni stfediska praktické výuky
škollcarského provozu, včetně modemizace
technického vybaveni, ve kterém budou
studenti prakticky seznamováni s
technologii SIekonomikou školka'ské
činnosti dle současně platných výukových
plánů.
Vytvorenl stfediska praktické výuky pro
pilarský provoz, včetně modernizace
technického vybaveni, ve kterém budou
studenti prakticky seznamováni s
technologii a elconomikou zpracováni
dfeva dle současně platných výukavých
plánů.
St1edisko školkarského a dřevařskéhc
provozu budou využívat studenti Vyšší
odborné školy lesnické a Stfedni lesnické
školy Bedřicha Schwarzenberga Písek, v
rámci praktické výuky pro studijní obor č.
41·32-N/Ol "Lesnictví", studijnl oborč. 4156-HlOl .tesnr mechanizátor" a studijnl
obor č. 41-57-H101 .žpreccvetet dřeva".

14000000,00

2017 - 2018

Laboratoř prlrodnlch věd

Cílem projektu je modernizace vybavení
pro zajištěni individualizované a prakticky
zaměřené výuky pflrodovědných předmětů,
která bude reagovat na aktuálnl trendy a
požadavky Il"'hupráce a vytvcřl optimá!nl
kompetenčnl základ pro pokračování ve
studiu či uplatněni v praxi.

2500000,00

2017 - 2018

Modernizace výuky IVT

rcjexr je zameren na naKUp vy aven,
které zajisti modernizaci učeben
informatiky, obnovu pcčltečcvéhc serveru
včetně software nutného pro provoz IT
učebny, dojde k zajištěni konektivity školy
včetně instalace napájecích mist. Dále
bude upgradován operační systém a
pořízen nábytek v modernizovaných
učebnách

1 500000,00

2017 - 2018

Modernizace odborných
učeben v budově školy
SOSE a SOU, Kaptice

Modernizace odborných učeben určených
pro výuku technických předmětů a
odborného výcviku napfič všemi učebními
obory. t. Technická učebna - pro výuku
odborných předmětu oboru Strojnl
mechanik, Mechanik cpravéř motorových
vozidel, oprevér zemědělských strojů
2. Cvičná kuchyňka - pro výuku
odborných předmětů SIodborného výcviku
oboru Kuchaf-člšnlk
3. Stavební úpravy související s
vybudovánlm odborných učeben pro
jmenované obory a bezbariérového
pflstupu a eoctétnlřrc zařrzent.

5 000 000,00 2020 - 2021

Vytvofenl stfediska praktické výuky se
zaměřením
na konkrétnl praktické
uplatl'lOvánl a vyhodnocováni informaci a
pcznatkú získaných pri teoretické výuce.
Poloha učebny je v tomto ohledu zcela
jedinečná a to vzhledem
k pfítomnosti dvou zcela odlišných
Rekonstrukce chaty Rabil"i ekologickým systémům - rybnlk Rabil"i jako
na škclnlrn rybárském
dcčišrcvact nádrž COV Protivín versus
stl'edisku Protivln
pfírodní památka Zelendárky, se zcela
specifickým přteodě b1!zkým způsobem
hospodareni.
Středisku budou využívat studenti Střední
rybáfské školy a Vyšli odborné školy
vodního nospccéřswr
a ekologie, Vodl"iany
v rámci praktické výuky pro studijnl obor č.
41-43-M/01.Rybáfstvl"

Rekonstrukce
šxotkařsxénc
a pitařského
provozu na stredisku
šlcolnlhopolesl Hůrky

Projekt je zaměřen na vybudování
odborných a jazykových učeben pro ...yuku
::.:: Odborné učebny v budově odbo,:"ých předmětů

-o

školy na

soš

a cizích jazyků napříč
11500000,002017-2018

SE Velešln

~!e~~~~~,;z~::r~~~~:!~~::v~~~~:~u
aby byto ve škole vytvořeno pfljemné
bezbariércvé prostfedi.
rcjekt je zaměřen na vybudcvánl
odborných očeben pro výuku

::.:: Odborné učebny v budově elektr.otechniky, CNC.programovánl,
-o dílen na soš SE vereěin robotiky a mech.atronlky tak, ~by bylo
vytvořeno pro vyuku prostt'edl v souladu s
potřebami sociálních partneru školy bez
ohledu na handicaov žáků.

12000000,00

2017 - 2018

Obnova laboratoře měřen! ve strojirensM,
~

:lit:

-o

~~~i~n~::~~nktury

na

Modernizacestrojnlho
vybaveni truhláfské dílny
a posíleni konektivity
počítačového systému
škOly, včetně datových
uložíš!' žáku a pedagogů

~~::~~~eu~o:~:~ep~~~~n:r~~;::~'1
techniky a zajištěnI bezbariérového
prístupu stavbou výtahu v budově školy.
Nákup nových moderních strojil a obměna
stavajíclch. již
nevyhovujlcich stroju (srovnávacl frézky a
tloušťkovacl frézky) ve
škclnt truhlál'ské dllně ve Chvalšinéch.
Výměna 26 počltač. stanic v počltačové
učebně, obměna zastaralého serveru a
posllenlkonektivityWIF1.

5500000,00

2019-2020

1200000,00

2017-2018

T

ro ektu:
s vazbou na kllčové kome
cizl jazyk

přircdni vědy

etence IROP

technické a
řernesiné
obory

bezbarl
,rovost

~~:~~:Iod~~!~i

::~:!'kéhO
zařtzenl

-

rodlfováni
kapacit
k~enOVýCh
u eben

IIOentlnkaCe Skoty, SIIotSlleno
zaftzenl ti daJ!ilho subjektU
Wlzev:
ItO,
REDIZO:

hzo
Stfednl uměleckoprumyslová !kola
sv. Anežky Óesk:é. ÓeskY Krumlov
ravtrne 109
IÓO: 60084286
REDIZO: 600008240
IZO: 060084286

~

Název projektu

Stručny popis projektu

°
.t5

Konelctivita školy

Vytvorenl pátefni sltA v hlavni budovA,
datova úlotiltl pro Ikolnl prac:e na obou
budovách, bezdrátovY pflstup do sítě.
Modernlzace učebnv informatiky včemě
porizenl15 PC stanic.

Oček/lVaně
celkově náklady
na projekt
, Kč

1500000,00

Očektvany
termln
realizace
projektu
od -ec

2017 -2018

ro ektU:
s vazbou na kllčově keme
cizl jazyk

pnrodnl vAdy

t:,n!~:ě
obory

tence IROP
a

bezbarl -

digitál.:';;,'

práce s
technologiemi

ikalského
nrtzenl

rodlfovtnl

:::':~h
.1._

u•.•••.
ben

:aRzenl či dal!fho
N.izev:

subjektu

~

IČO:
REDIZO:
O'

Gymnázium, načtce,
Nfmcové213
ItO: 60816929
REDIZO.600oo8347
IZO: 102403562

Nizev projektu

Stručny popis projektu

O

Boženy
;;;

Gymnázium, Dačice, Boženy
Nfmcové 213
ItO: 60816929
REDIZO· 600006347
IZO. 102403562

;;;

Kombinované učebny pro
výuku cizjch jazykú a IVT
a nový server, zálohováni
data relronstrukceškolnl
(drátové i bezdrátovi)
peělteěcvé ertě

Vybudovánllaboratofe
biologie a chemie vč.
kabinetu

Očekivany
termln
realizace
proJekbJ
od -uc

Na škole jsou 2 odborné učebny
informatiky. V rámci projektu budou tyto
učebny přestavěny na kombinované
utebny informatiky a cizlch jazyků (pro 23
a 16 studentU). Nový server zabezpečl a
zrychlí provozlokálnl počltačové slt6.
Součásti projektu je také instalace nového
zálohovaclho zanzení.

3800000,00

Vybudováni a vybavení laboratofe
pflrodnlch věd, VČ. prlslutného kabinew;
pol'lzenl nábytku. dig. technologii a
učebnlch pomůcek (modem! IT vybaveni,
interaktivní set. viz1Ja/izér, dig. mikroskopy.
sady dig. senzorů a eidel. pomUc:1cyna
pokusy, výukové staovebnice ad.).

2 000 000,00 2020 - 2022

ozslren crevezrucn prostor SkOIYcestou
půdnl vestavby - dopln!nl stávajlclho
pflrodov!dného areálu o 3 učebny chemie
(posluchárna, laborator, véhovna + kabinet
pro učitele), realizace jazykového areálu (4
jazykové labcratcře a kabinet) a
pfednáškového sálu, Vše vybaveno novou

Gymnázium, Heboll, Na Sadech 308
ICO: 60816945
REDIZO: 600008291
IZO: 367753

Očekávané
celkové n.klady
na projekt
, Kč

25000000,00

2017 - 2018

2017 - 2018

I:~ ~ propojeno s revitalizovaným stávajíclm

Gymnázium Vltězslava Nováka,
Jindrichuv Hradec, Husova 333
ICO; 60816767
REDIZO: 600008282
IZO: 102403554

~

Vybavenllaboratorl
pflrodov!dnych ptedmětů
a vybudovanl Wifi

Gymnázium vněesreve Nováka,
J,ndtichuv Hradec, Husova 333
U~O: 60816767
REDIZO 600008282
IZO: 102403554

;;

Jazyková laborator

Cllem je vybudováni jazykové učebny,
kterou škola nedisponUJe. Učebna pfispěJe
ke zleplenl komumkačních schopnosti
žáků. tlm umotní jeJIch leptl pnpravu
k mawrrtA i do praktického !ivota.

4900 000,00 2017 - 2018

2300 000,00 2017 - 2018

Současná hala odborného 'oýcviku (vedle
budovy školy) bude nahrazena novou
dvoupodlažní halou se 50ciálnlm zázemlm,

Obchodnl akademie, Stfedni odborná
škola a Stfednl odborné učiliště,
Heboll, Vrchlického 567
ICO: 73181
REDIZO: 600008371
IZO: 107830299

;;

Modernizace výukové hllly ~:k~~;::~~~~I~~~n:~~

~d~~~:

2S 000 000,00 2017 - 2018

provedena nemontěž stávajlcl haly, pak
dojde k montáži nové dvoupodlažnl haly a
poté dojde kvybavenl jednotlivých prostor.

Obchodnl akademie, Stfednl odborná
škola a Strednl odborné učilišUi,
neboli, Vrchlického 567
ICO 73181
REOIZO: 600008371
IZO 107830299

Modernizace ICT školy

Modernizováni 5 (2+3) cdbomých
počltačových učeben ve dvou školnlch
budovach - výmtna hw, vybaveni
multitunktnimi zafizenlmi. Výmina serverů
na obou Ikolnlch budovách, nákup licenci.
propoJeni systemú mezi budovami

5400000,00

2017 - 2018

Stavební ůpravy vétiiho
rozsahu - nákup a
pfestavba vnitfnlho
zaflzenl a nákup
materiálového vybaveni

1. Hala OV Novy Dvůr: vybudováni dIlny
automatizace a roz$írenl dílny obrábk:lch
stroju v scw. se zavedenlm nového oboru
-Mechanik strojů a zaťlZenlw do programu
lko/y (soustuh, elektrotechnICké, měrtcr a
diagnostické pristrO)l!, frézovecl centrum).
2. Budova šroty IÁ. Jachymova.
rekonstrula::e dvou učeben na učebnu CNC
obrábklch strojů, potizenl sw pro výuku
informatického myi,leni.
3. Vybudováni IT konektivity mezi
budovami školy.

20000000,00

2017 - 2018

••

Nové strojnl a
mechanizačnl vybaveni
pro odbomý výcvik.

Nákup nových strojů, pflstrojů a
mecbenizečnřch
prostfedkú pro odbomy
výcvik žákU oborů z oblasti opravárenslvi,
zemědělstvi a stavebnictvf. žáci tak budou
zlskávat vědomosti a dovednosti v danych
oborech na strojlch, s pfistroji a s
mechanizačnlmi prostl'edky, které
od vldail weevenr m deml h rov zů

6000000,00

2017 - 2018

••

Počitačové vybaveni pro
azykové a pnrodov!dné
vzděláváni

Nákup cca 100 tatHetů (netbooku,
minibooků), sw, výukových progrllmú,
sluchátek s mikrofony, mtffclclch zaf1zení
pro fyziku, chemii a ekolog •. Ka!:dY žék
bude pracovat na stále stejném zaflzeni po
dobu celého vzdělávénl.

1500000,00

2017 - 2018

Modernizace prostor II
vybavení SOU
zemědělského a sluteb
Dačice

Modemizace prostor dílen odborného
výcviku, vytvoreni jazykové učebny a
modemizece učeben interaktivnlmi
tabulemi pro teoretickou výuku a nákup
nového vybaveni pro pHrodnl věctt,

S 000000,00

2019 - 2020

••

Stfednl odbomá lkola II Stfednl
odborné učiliitě. Jincl'ichCN Hradec,
Jáchymova 478
ICO: 60816899
REDIZO 600008274
IZO' 73041

StI'ednl odborné učlttště zem!dělské
slu:f:eb, Datice, nám. Republiky 86
ICO: 73172
REDIZO: 600008380
IZO· 107830302

Projekt se sldádá z několika tást1:
1) Vybaveni lebcratcře biologie, ttziky a
chemie moderními měřlclmi technologiemi
(čidla propojená s počltačem).
2) Doplněnllaboratofe chemie, biologie a
fyziky o dal~í modeml vybavenI.
3) Vytvofení nové bezdrátové infrastrukWry
v nIImci 11ro~.

••

a

Stl'ednl odbomé učililtě zemWělské a
služeb, DačlCe, nám. Republiky 86
ICO· 73172
RECIZO 600008380
IZO: 107830302
Stfednl odbomé učilittě zeměd!lské
služeb, Dačice, nám. Republiky 86
ICO: 73172
RECIZO.600oo8380
IZO: 107830302

II

Stfednl odbomé učili~tě zemědělské
služeb, Dačice, nám. Republiky 86
ItO: 73172
REDIZO: 600008380
IZO: 107830302

a

••

Obm6na vozidel použlvanych pro praktický
výcvik žéku v rizenl motorových vozidel pro
zlskánl Mitského oprávněni skupiny ,B',
;;;

~oo~:::~~oh ~o~~ke~ rlzenl

i~~i~~J:~~~~:C~n~i~~~:ka~ap:;~~:~,

s 000 000,00 2019 - 2022

Vybaveni učebny pro výl.Iku didaktickou
technikou a učebnlmí pomúckami včetně
lavic a úlomych prostor.

Stl'ednl odborné učiliště zemWělské a
služeb, DKice, nám. Republiky 86
IČO· 73172
REDIZO· 600008380
IZO: 107830302

IUDmena zastarale zemeoě ske techmky
pou!lvané pro odbomou pf'lpravu žéků
zemWělskýd'l oboru: nákup k~ovtho
traktoru, který bude vybaven druhym
ovtádánlm pro učitele, manipulátoru,
cbreceče pice, shmovaee pice, seclho
stroje a oboustranného oluhu

4250000,00

2019 - 2022

Stfednl škola, Ceské veíence.
Revolučnl 220
ICO· 14450917
REDIZO: 600170373
IZO, 107830019

Vybaveni učitetského místa s Ukovských
pracovišf nový'mi technologickými stoty
včetné moct.Jlérního pristrojového zaflzenl,
m6l'icl techniky a drobného n"sdl.
Deplninl dílny strojnlm zallzenlm.
Zakoupeni interaktivnl tabule včetně PC
pro modeml metody výuky odbomého
výcviku. Rekonstrukce interiéru dllny a
elektroinstalace včetně zasolfovánl dílny.

5000000,00

2017 - 2018

4000000,00

2017 - 2018

StI'ednl škc a, Ceské Velenice,
Revolučnl 220
ICO: 14450917
REDIZD.600170373
IZO: 107830019

;;;

Rekonstrula::e a vybaveni
odborné elektrotechnické
dílny

ro ektu:
s vazbou na kllčové kome

CIzí Jazyk

pflrodnl vědy

technické a
řemeelně
obory

I,aentlnkace
UOIy, uOIueno
uHzenl či daUlho subjektu
Název:
ItO:
REOIZO:

J=>

Název projektu

Stručný

Oěekávané
celkovi náldady
na projekt
v Kč

popis projektu

o

hzo.
Stfednl tkola rybárské a
vcdchcspcdářská Jakuba Krčlna,
neboli, Táborilská941
ICO: 510912
REDIZO: 600008363
IZO: 102675511

Stfednllkola technická a obchodnl,
Dabce, Strojlrenská 304
ICO 13503308
REDIZO 600170357
IZO 107830086

Stfednl tkola technická a obchodnl,
Oafice, Strojlrenská 304
ICO: 13503308
REOIZO: 600170357
IZO: 107830086

;;

Rekonstrukce a
modernizace objektu
Stfednllkolyrybárské
a
vodohospodárské Jakuba
Krflna

Centrum praktického

;;

ekonstrukc budovy dojde k dobudován
specializov8Ilých odborných učebtn,
vlceúfelové auly, zázemí, výtahu, výukové
vodnl nádrže a venkcvnlch prvků.
K zajlšt6nl výše uvedeného cue budou
realizovány stavebnl úpravy objektu,
nástavba pavilonu. přtetevce pavilonu,
nástavba spojovací chodby, zatepleni a
IwminaokM.

45000000,00

2017·2018

Vybudovanl 10 odborných dílen a učeben
pro technICké a řemeslné obory z byvalého
DM vfetnl: rozlihljlci pfistavby.
Dobudováni celého ardlu v Jeden
komplexni celek \ltetn6 bezban'rov6ho
pfistupu, posllenl a propOjeni
Infrastruktury. Dovybavenl novl
vybudovaných dllen novými tKhnologiemi.

19000000,00

2017·2018

2000000,00

2017·2018

;::::::;:~~
Ollflce

Očekivaný
termln
realizace
projektu
od .do

rojel([ urnožnt soucasnou zastara ou
analogovou učebnu pOSt8VItna modeml
úrover"l digltálnlho vlku. ZahrnUje
prizpúsobeni prostoru, montáž pflslulnlli
technologie a multimecfiality, n'kup
speci6lnlho nábytku, uvedeni do provozu
pPIs!ulné intezivnl školeni pedagogů v
iké
od
.

a

T

roektu:
s vazbou na kllěové ecme
cizí jazyk

pflrodnl v6dy

tence IROP

t:~!~jt
obory

bezbarle-

:':;,t

práce s digltál.
technologiemi Ik~ského
uHzenl

roz:!lfovánl
::-:!~h
%

u•.•eben

ennneeee Skoty, Skots :eno
zafiunl či d •• 5lho subjektu
Název:
ičo:

!

N6.uv projektu

Očekávané
celkové náklady
na projekt
, KO

Struěný popis projektu

O

REDIZD:
ZO:
Stfednl zdravotnická škola, JindrichlN
Hradec, Klášterská 7711I
ICO: 666718
REDIZO: 600019608
IZO: 110009762

"

Modernízace učeben a
knihovny - škola uvnitř

Gymnázium, Milevsko, Masarykova
183
U~O: 60869046
REDIZO: 600008533
IZO. 108054063

o:

P"rodov~á

Gymnázium, Milevsko, Masarykova
183
ICO: 80869046
REDIZO 800008533
IZO: 108054063

o:

Modermzace vybaveni
multimediálnl učebny

Obchodn! akademie a Jazyková škola
s právem státnl jazykové zkoušky,
Plsek, Celakovského 200
ICO: 60869089
REDIZO: 600008584
IZO: 108054098

o:

2. etapa púdnl vestavby
včetn' digitálnl jazykové
učebny s bezbariérovým
pflstupem

~

~~~~I

15:

~~

Obchodnl akademie a Jazyková škola
s právem statnl jazykové zkoušky,
Písek, Celakovského 200
ICO: 60869089
REDIZO: 600008584
IZO: 108054098
Stfednl odbOrná škola a Slfednl
odborné ueilišlt, Milevsko, Cs.
armády 777
ICO: 14450402
REDIZO 500170381
IZO: 130002372
Stfednl odbomá škola a Stfední
odborné učiliš!,. Milevsko, Čs.
armády 777
ICO: 14450402
REDIZO: 600170381
IZO: 130002372

Stfednl odborná tkola a Stredni
odborné ufilišt6, Plsek, Komenského
86
ICO: 511382
REDIZO: 600008592
IZO: 108054021

laboratof

Rekonstrukce a vybaveni: a) chemické
laboratoře - výměna nábytku, podah,
vybaveni, odpady a rozvody vody, PC
technika; b) odborné učebny oletfovatelstvl
- nový nábytek, podlahy. interaktivnl tabule,
polohovacllůžka, odborné modely, 3D
tisk3ma PC
rosuealllctvlm mooernlzece
vyDaven
(mikroskoPY, laboratornl stoly, názorné
pomucky) a nezbytných stavebnlch uprav
nevyhovujlcllaboratore
biolOgie dojde
k optimalizaci podmlnek pro vj'ukIJ
prlrodnlch věd s možností vytAI názornosti,
individualizace a praktického zamAlenl.
lárovel'i bude za,štěna fyziká dostupnost a
be7h_~rnvns
ueebnv.
or zenlm nového vybaven bude
obnovena a modernizována multifunktnl
učebna Informatiky. Obměna zahrnuje
vlechny pečttečcvé stanice žáků a učitelů,
upgrade operačního systému a dalll
pomůcky pro zvrhnI názornosti výuky a
rovázánl s arax!.
. elapa půdn vestavby (stupen
dokumentace OPS) - zvednutI krovu,
Instalace pflček: včetně zejištěnl
bezbariérovosti vybudovánlm výtahu.
Jazyková učebna (stuper'i projektového
Záměru) - vytvorení softwarových
pracoviiť.
Dlgitálnl multlfunkční učebna, stuper'i
projektovéhO záměru pracovitt! se
softwarovi vybaveným pofltačem a
audiotectlníkou (sluchátka s mikrofonem
alp.). StudentUm se SVP bude motné
oskvtnout nadstandardnl
éčI.
Lakoupeni koIového traktoru pro vjukIJ
autolkofy žáků SOS a SOU Mllevsko z
dUvodu technického a mor61nlho
opotfebenl v současnosti provozovaného

multifunktnl

kulový traktor pro

2100000,00

2017 - 2016

4000000,00

2017 - 2018

1200000,00

2017 - 2018

23000000,00

2017 - 2018

1 900000,00

2017 - 2018

1 500000,00

2017 - 2018

2000000,00

2017 - 2016

Modernizované odborné učebny budou
zam"eny na výuku technologii veeeceteh
k energetickým úsporám staveb
(zateplovánl, nové formy vytápěnI a zdrojů
energii, pasivnl stavby), a to včetni
potfebného zafizeni ve formě výukového
potygonu. Predpoldlidá se i vyutltl v oblasti
celotivotnlho učeni jako ikoliclho stfediska
pro firemnl vzděláváni.

4700000,00

2017 - 2018

5900000,00

2017 - 2018

2500000,00

2017 - 2018

10200000,00

2017 - 2018

14500000,00

2017 - 2018

3800000,00

2017 -2018

3900000,00

2017 - 2016

3900000,00

2017 - 2018

:~::~~:
:!=:~~~.
~;.
vystavba odbornt!l učebny pro výuloJ

o:

o:

;;~:~i~=~:~:~y

~~~=,c:r~~~~ěp~~
~:~tikyVY:::~jenl
s výpofetnl technikou.

Modernizace výuky
stavebnich oboru soš
SOU Plsek

II

Strednl prumyslová škola a Vyiš/
odborna tkola, Plsek, Karta Čapka
402
ICO: 50869038
REDIZO 600020266
IZO: 108054080, 110033751

15:

Slcolnl datová str

Modernizace tkolni datové siti nahrazeni stávajícího technicky
nevyhovujicího řešenr, které nepolaj'vj
vlechny prostory budovy Ikoly, které jsou
používány k výuce, novými mcdernlrm
za"zenimi. včemě elektroinstalace nutné
pro naptlijenl komponentů datové slit.

Stfednl průmyslová škola a VyiŠI
odborná Ikola, Plsek, Karla Capka
402
ICO:60869038
REDIZO: 600020266
IZO: 108054080 110033761

15:

Robotika v aplikaclch

RekonstnJkee elektroinstalace odborné
učebny robotiky, včetně napojeni na
rozvodnu a vybavení této učebny
robotizovaným praccvištěm.

laborator praktickYch
dovednosti při využiti
programovatelných

Stfednl zdravotnická škola, Plsek,
Národni svobody 420
ICO: 512281
REDIZO: 600019616
IZO.l1oo10108

Oěekánný
termln
realizace
proJelctu
od -do

o:

~r~:~::,h

~;:~~I:Ch

technologii a učebna
virtuální digitálni 3D
anatomie a ICT

Předmětem projektu je adaptace stávajlcl
učebny na vyukovou Laboratoř Zdravovidy
vybavenou dvěma programovatelnými
robotickými simulátory Idiníckých události a
dali! doprovodnou technikou (PC, m.ncl
ptlstroje a zal'ízení pl'ipojitelné k PC,
vyhodnocovac:1 SW). Vybaveni druh~
lJČebny o Infrastrukturu zamirenou na
vjukIJ Anatomie eJovi~nrodnl
vidy.
Projekt je zamMený na rekonstnJkel a

Strednl zem~ká
škola, Písek,
Celakovského 200
ICO: 60869054
REDIZO' 600008550
IZO: 108054101

o:

Modernizace praktického
vyučováni v návaznosti na
potytechnické vzdiláv.,i
n. Stfedni zeměd!lské

modernizeci odbom~ učebny praktiCkéhO
vyučováni, h~, $OCIálnlho zázeml a bten,
vče~t bezbanérového pfisbJp.u, vybaveni
ncwm n~ytkem a modemlml.pomuckaml

Akole v Plsk1J.

~:,:~:c::f~::~:~'::

;:~~;::

technika
řecmětern
projektu je vytvo enl 2
Interaktivnlch jazykových laboratoM, kde

Sti'ednl zemidtlská škola, Písek,
Celakovského 200
ICO 60869054
REDIZO: 600008550
IZO: 108054101

Modernizace výuky cizlch
~

~:~;I:k~t~ek~~~

budou žací vedeni k rozvljenl komunikace v

v PIsloJ. :~!~I:~~~l
zemidilsM,

~~:E~~~~~:~e:~ku
péfe o krajinu a ochranu

'"~o,
VyUI odbomá škola lesnická a
Stfectni lesnická tkola Bedficha
Schwarzenbllfga, Plsek, lesnická
ICO 60869881
REDIZO: 600020274
IlO: 108054110, 110028694

Vyti/ odborná tkola lesnická a
Stfednllesnlcká škola Bedl'icha
Schwarzenbllfga, Plsek, lesnická
ICO.60869861
REDIZO: 600020274
IZO 108054110,110028694

55

o:

Modernizace sil'ové
infrastruktury a vjukových
učeben

Rekonstrukce síl'ových tras mezi budovami
tkoly, zakoupeni výkonnijllho
firewallu a
modemizace serverů.Modernizace
jazykových a odborných učeben. N'kup
softwaru odborných lesnlckjch programů 8
programu na digitálnl výuk1Jcazlch jazyků.
NavYleni konektivity školy - zakoupeni a
instalace vysllačů odolnych proti rušeni
optické trasy.

o::

Sttedisko praxe -lesnické

technologICké záldadny ponz~nlm nového

tkoly Plsek

:h::~~(~:::t:~~

kv.rtnini vj'ukového zázem/ zejména
technických oborů. Rorlírenl pnstrojové a
55

~:::é()

a SW

urfených pro technickou práci a praktická
cvičenI.

T

ro ektu:
S vazbou na k1iěovt kome
cizi jazyk

pfirodnl vidy

tence IROP

technické a
femeslné
obory

enunxace
Sil:O y, SKotSlI:enO
zafizenl či dal~lho subjektu
Název:
ItO:
REDIZO:
ZO:
Gymnázium, Plsek, Komenského 89
ICO: 60869020
REDIZO: 600008541
IZO: 108054071

~

Název projektu

Stručný

Očekávané
celkové náklady
na projekt
v Kč

popis projektu

O

ii:

Modemizace učeben a
bezbariérový prlstup do
budovy B

Gymnázium a Střednt odborná škola
ekonomická, Vímperk. Pivovarská 69
ICO: 72982
REDtZO: 600006690
IZO: 108004481

Očekávaný
termln
realizace
projektu
od -do

Realizací tohoto projeJctu dojde k
vybudováni 2 jazykových učeben a 2 leT
učeben. Zároveň dojde k naplněni naši vize
o umožn~nj přístupu handicapovaným
studentilm do učeben budovy B naši školy.

6500000,00

2017 - 2018

Přlrodovědná laboratoř bude mistem výuky
pro cca 30 žáků, přičemž zde bude
problhat frontální výuka a prakticky
zaměřená výuka fyziky, biologie i chemie.
Laboratoř bude vybavena technologiemi
(počítače, software, vizualizér,
reproduktory, projektor etp.). sadami pro
experimenty a dalšími pomůckami.

3700000,00

2017 - 2018

2600000,00

2017 - 2018

3900000,00

2017 -2016

4000000,00

2017 - 2016

Jazykové učebna bude vybavena
interaktivní tabulí a robustním

Gymnázium a Střední odborná škola
ekonomická, Vímperk. Pivovarská 69
ICO: 72982
REDIZD: 600008690
IZO: 108004481

li:

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka
137
ICO: 60096136
REDIZO: 600008649
IZO: 60096136

li:

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka
137
ICD: 60096136
REDIZO: 600008649
IZO: 60096136

li:

Stfednl škola a Základnl škola,
Vimperk, Nerudova 267
ICO: 477419
REDIZO: 600008681
IZO: 477419

o,

Digit~nl jazyková uěebna

~~~~:~~~~~;~č~~č~

~~~i~V:~=:e~~t

k

Softwarové vybavení počítačů bude na
úrovni lazvxcvě taboratcře.
rojekt pfedstavuje vybudován! dvou
digitálních jazykových učeben pro výuku

~

Digitální jazykové uěebny
Gymnázium Prachatice

Modernizace škclnl
počítačové sítě
Gymnázium Prachatice

Technická podpora
strojnlhovybavení oborů
stavebnictvl, zemědělstvl
a strojirenstvl.

~~~~~~~~:b~~d:~~~
;:;~~~~~~:!~~á
všechny činnosti s výukou spojené a
umožňuje zásadnl zvýšení efektivity
vvučovaclch crcceec.
rojektp edstavuie
rekonstrukcí
kabelových vedení a ostatních pasivnlch
prvků sltě, modernizaci aktivnich prvků
sltě. modernizaci serverů a diskových poli,
modernizaci pracovních stanic,
modernizaci slťového software a posilenl
konektivitv.
vvceveru ncve VZOlkaj'CI o ~nlkatn o
oboru Strojnlk silničnicn strcjú drobnou
stavební technikou (univ. naldadač,
minirypadlo, technika k převozu a
manipulaci, atp.). Dále nákup zařízení pro
obory z oblasti svařovénl (sverecr
simulátory a diagnostika svařování] a
modernizace výuky autoškoly

18600000.00

2017·2016

~ren~~~~\trukcea vybaveni nevyhovujlclch

Gymnázium, Strakonice,
174
ICO: 60650443
REDIZO: 600006769
IZO: 60650443

Méchcve

in

ZkvalitněnlJ3ZYkové a
odborné výuky v
bezbariérovém
Gymnáziu Strakonice

Jedná se o ce kove zpřístupněn a
propojeni nově vzniklé jazykové
učebny a dvou nově vybavených
odborných učeben VT se stávajlclmi
odbornými učebnamt ve všech Objektech
Gymnázia Strakonice pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu

8800000,00

2017 - 2018

1600000,00

2017 -2016

7000000,00

2017 - 2018

4600000,00

2017 - 2018

Stavební úpravy směl'ujl ke zvýšeni
podlahové plochy učebny vybudovánlm
mezi patra v učebně mechanizace, dále ke
zlepšení podmlnek pro výuku (osvětleni,
nábytek). Pořtzen! učebních pomůcek a
vybavení pro výuku je navrženo tak, aby
jej! úroveň odpovídala novým technologiím
v chovu ryb v rybnlclch i v intenzivních
chovech v recirkulačnlch zafizenlch.

5300000,00

2017 -2018

Výstavba malé vodnl nádrže má pro školu
charakter venkovní učebny pro výuku a pro
rozvljen! kompetenci v oblasti technického
a pfírodovědného vacětevenr. Umožní
provádětterénnl výuku zaměřenou na
hydrobiologii, hydro chemii, čištěni
odpadn!ch vod a zejména na oblast
procesů mechanického a biologického
čištění vody v recirkulečnich zařtzentcb.

1300000,00

2017 - 2018

rOjekt je zameren na kapecrtnt nevveeru a
obnovu konektivity sltě, přebudcvénl
stévajícího systému pro 2,4 MHz na 5 MHz
slť, výměnu zastaralých serverů a posllenl
Wi-Fi eřtě nutné pro využlvánl mobilnlch
leT učeben pro výuku, posílení konektivity
a Wi-Fi, výměnu pojítek, nákup
antivirového softwaru pro zvýšeni
bez ečncsu vnitfní sítě

2100000,00

2017 - 2018

~:~I~;G:~~~~b~~i.aviIOny

Stfednl odbomá škola, Btatná, V
Jezárkách 745
ICO: 60650466
REDIZO: 600008703
IZO: 60650486

Stfední odborné učiliště,
Sladovny 671
ICO: 668079
REDIZO: 600008754
IZO: 107830345

in

řízen! aborato e pro vyUkU robotikY a
automatizace. Dlky tomu bude možno
vyučovat programováni priJmyslových
Laborator výuky robotiky a robotů v rámci výuky žáků oborů
automatizace
Elektrotechnika a Informatika na SOŠ.
Blatná, čímž se zvýš! propojení IT oborů
s technickou praxi a možnost uplatněni
t:fllcti v Dr· m stcvvch oodni í h reoi. n

Blatná, U

Stfednl odborné učiliště, Blatná, U
Sladovny 671
IČO: 668079
REDIZO: 600008754
IZO: 107830345

Střední rybáfská škola a Vyššl
odborná škola vodního hospodáfstvl
a ekologie, Vodňany, Zátišl480
ICO: 60650770
REDIZO: 600020291
IZO: 60650770, 110028643

Slfednl rybářská škola a VyUI
odborná škola vodního hospodářství
a ekologie, Vod"any, Zátišl 480
ICO: 60650770
REDIZO: 600020291
IZO: 60650770, 110028643

Stfední škola a Jazyková škola s
právem stétni jazykové zkoušky,
Volyně, lidická 135
ICO: 60650478
REOIZO: 600170403
IZO: 60650478

in

Obnova vybaveni
odborných učeben

1) Nákup nového vybavení pro pracoviště
oprav motorových vozidel a učeben pro
obor Elektrikár a AutoelektrikáT
2) Rekonstrukce vybaveni svařevoyvybudováni centrálního odsávání, nákup
nových strojů
3) Pořlzenl a vybavení medárny - medomet
a zafizenl pro zpracováni medu pro obor
41-51-Hl02 včelař
4) Vybudování cetcptcšně WiFi sil~ školy
stavba nove odborné učeony provedené
jako pfistavba stávajíc1 budovy - dílny
odbomého výcviku. Součásti bude

in

Výstavba odbomé učebny

e~~i~~~~r:~~~~I;

!~::r~:~,~~~~na

a

V učebně bude probíhat teoretická část
výuky a odborná školeni s využřtlm
di itálnlch učebntch
aterialr

in

Stavební ůpravyprostor
Pavilonu mechanizace a
poTlzenlvybavenl učebny
mechanizace SRŠ. a vos
VHE Vodňany.

Vybudování venkovní

t1

~~:::y
;;S~n~~~~~~
Vodňany

t1

Rozvoj vnitřnl konektivity
školy a připojení k
internetu

T

roektu:
s vazbou na kl1čové kome

cizl jazyk

prlrodni v~dy

tence IROP

technické a
řemesině
obory

bezbarlé-

roz~l'ovánl

~~:~:,t

práce s digitál.
technologiemi !kolsllého
zalfzenl

kapacit.
kmčenovych
u eben

enunxace s~OIY, nOlneno
zajteent či dalJfho subjektu
Název:
IČO:
REDIZO:
O·

i

Název projektu

popis projektu

O

Stfl!dnllkola
a Jazyková škola s
právem státnl Jazykové zkoušky,
Volyně, Udická 135
ICO: 60650478
REDIZO' 600170403
IZO: 60650478

VyMI odborná škola a Stfedni
průmyslová Ikola, Votyně, RessJova
440
ICO: 60650494
REDIZO: 600020312
IZO: 060650494 110028651

Stručny

Očekávané
celkové náklady
na projekt
, .ě

VybudovánI svislého výtahu v zrcadle
$ChodiMI, Bezbariérový pflstup do domova
mládeže umožni vzděláváni žáků se
zdravotnlmi omezeni mi, ktefl nemohou
denn! dojlždět do školy, Budova školy pro
teoretické vyučovánI je bezbariérovt
pfistupná, $kola má douhodobé
zkutenosti se vzdtlávánl žáků $ rUznými
druhy omezeni (spolupráce s Arpidou čs),

1 500000,00

2017·2018

VytIudování zku!;ebnl laboralOf. pro oblast
stavebnictvl primárn~ zam!l'enou na
ůspomé a nlzlwenergetické stavlnl a
stavlnl ze dl'eva. Zkvalitnlnl výukového
záuml školy s prevahou technick'fch oborů
a zajittlnl rozvoje IdlčovYch kompetenci
žáků a studentu ve schopnosti práce s
digitálnlmi technologiemi.

5000000,00

2017·2018

18000000,00

2017·2018

14000000,00

2017·2018

2500000,00

2017·2018

in

Vybudováni zkušebnl
l_boralOfe pro oblast
stavebmctvl a zprac:ovinl
dfeva včetnl rozvoje
vnitrol konektivity Ikoty

VyHl odborná tkola, Stfednl
prumyslová Ikola a Sti'ednl odbomá
škola řemeeet a služeb, Strakonice,
lvolenská 934
ICO: 72549581
REDIZO: 691003807
IlO: 181033577, 181033585

in

Rczšlřenl a doplněnI
strojového vybavenI dílen
SP$ telivského 291,
Strakonice v oblasti
automatizace, robotizace
aCNCtechniky

Vy!!;1 odborná Ikola, ~tfednl
průmyslová Ikola a Stfedni odborná
IkoIa remeset a služeb, Strakonice,
lvolenská 934
ICO: 725.9581
REDIZO: 691003807
I O: 181033577 181033585

in

Rozilrenl a dovybavenl
dlten SP$ klasicltYmi
obf6b6clmi stroji

Roziifeni a doplnlfll strojového vybaveni
spečlvá v nákupu následujic!ho zaHzeni 1)
univerzálnl hrolOvý soustruh 8 ks, 2)
konvttf1Čnl frézka 8 ks, 3) rovinná bruska 2
ks, 4) konvenčnl bruska rotatnl 2 D, 5)
konvenčnl sloupová vrtačka 3 ks

Gymnázium, Sobislav,
449111
ICO; 60064765
REDIZO: 600008819
IlO: 60064765

s

Rekonstrukce a vybaveni
labor_tefe pl'iroci"lk:h vid

Projekt spečivá v komptexnlm trieni
rekonstrukce pťNoci"ll ci"les již nevyhovujlci
laboratote chemie. lámlf rekonstrukce
laboratofe JI! Českou tkolnl inspekci
hodnocen jako vysoce poti'ebný.

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor, Nám. Fr. Kritika 860
ICO: 60061812
REDllO, 600006601
IlO: 60061612

::

BezbarieroyY pfistup do
objektu Gymnázia Pierra
ee Coubertina a
modernizace laborato'e
fyziky

Stfednl odborná tkola ekologická a
potravinéfská, Vesell nad Lužnici,
Blatské sldliltlBOOII
ICO: 60061855
REOllO: 600008851
IZO: 60061655

s

Vybudovaní přlrcdnl
zahrady, rekonstrukce a
neplenl vybaveni
laborateri biologie,
mikrobiologie,

Dr. E. aeneše

:ozslren a ocplněni stroJOveno vyD8Ven
spečlvá v nákupu následujlciho zal'izeni
1) komplexn! automatiZ8Čni systám • s-csě
obrábkl CNC centrum provázané
s robotem pro zakládáni pclctcverů,
2) s-ese CNC řreecvecr centrum,
3) multifunkčnf CNC soustružnické
centrum,
4) 3D scaner,
5) samostatné robotizivané pracovittě,

Vybudováni vnéJšího svislého výtahu ve
vnitrn!m cvoře budovy č.c. 860, propojenI
budov č.p. 860 a 2936 likmým výtahem,
vybudováni vnitl'nlho svislého výtahu mezi
suterénem a 1. NP budovy č,p, 2936,
Modernizace laboratoře ""ilN•
oucast prolel([u Je vyr.;o en cnrc n
zahrady na pozemku školy s vybevenlm
pro praktickou výuku biologie a
ekologie.Stávajícllaboratofe
biologie,
mikrObiologie budou vybaveny novým
zanzenlm.
VytIuduje se nová pnpravna živných pud,
která bude pl'ipojena Ir laboratol'i
mikrobiologie.

Z~~:~';~'::~1
Stfedni prům~ová
tkola stro;,1 a
stavebnl, Tábor, Komenského 1670
ICO' 60061883
REDllO; 600008797
IlO: 80061863

~

Stfednllkola obchodu, služeb a
remese{ a Jazykov' tkola s právem
stéml jazykova zkoutky, Tábor,
Bydlinsket\o 2474
ICO' 75050099
REDIZO.851023572
IlO: 130001236

~

Rekonstrukceinteriéru
budovy B včetně fe!enl
jejl bezbariérovosti a
vybaveni didaktickou
technikou

Stavebnl úpravy a
pnstavby objektu budovy

vnitfnlho

tfedn ko a obchodu, s užeb a
řemesel a Jazyková tkola s právem
státni Jazykové Zkoušky, Tábor,
Bydlinskeho 2474
ICO: 75050099
REDIZO: 651023572
I O: 130001?38

~

Stavebnl upravy objektu
budovy Č. 1 odloueeného
pracoviště Chýnovská,
včetn6zajiltěni
vnitfnlho
vybavenI

Strednl Akola remeslná a láldadnl
tkola, Sobtslll'Y, Wilsonova 405
ICO: 72549572
REOIZO: 691003769
IZO' 181033496

~

~:~ec::=c:

Stfedisko odbomého

oborů

2800000,00

2017·2018

JZ

11000000,002017·2018

modemimi typy (frézy, soustruh

Projekt rekonstrukce budovy B feCl cerevu
odborných učeben a souvisejíclch prostor
pro výuku oborů nábytkárská a dreval'ská
výroba, zednlk, tesař. truhlář, klemptr a
strojnl mechanik včetně nezbytných
stavebnich uprav, modernizace rozvodu a
sltl, osvltleni a vybaveni uěeben tak, aby
byly splnlny hygienické, bezpečnosti a
bezbariérové požadavky,
PrOjekt řešr (a) moderntzaci resp. pfistaVbu
!tvou dllenských pracovitť ebcru mechantk
opravá' motorový1;h vozidel, z nichž Jedno
je ureene pro diagnostiku vozidel
s hmotností nad 3.5 tuny; (b) modemizac:t
prac:ovtltl dílny autoelektrikársk.; (c)
pnstaVbu dilny pneuseMsu; vtetnl
vybaveni t6chto modemizov..,ych či novl
vznikfYch prostor. Vznikne jedna nové
jihozápadnl pl'istavba (pneuservis) a jedna
nová uveroyYchodnl prlstaVba (pro vozidla
nad 3,5 tuny).

~ ~~!~::~~~:VSkR,
\'Četnl zajiltlni
vybaveni

3 500 000,00 2017·2018

;~~::a~
::::rlal~:~
opotfebených
klasických stro;:' ve strojnlch dllnach
,:~~~i

Stfednl prumyslová tkola strojnl a
stavebnl, Tábor, Komenského 1670
ICO: 60061863
REDIZO: 600008797
IZO: 60061863

~:~~:Cch ~~~

Ponzeni strojnlho
1. poRzeni CNC ci'~.oobr'b6clho centra do
vybaveni do Ikolnlch enen tn.Jhláfskě dllny a zaJtltinl ~ekuperac:e
pro praktické vyučováni
vzduchu v d1lnl, ~ol'izenl Simulátoru
S:'di~iCh a učebnich
o ru

Očektvany
termln
realizace
projektu
od -ec

rOJelct eš modernizaci pracovl t pro
výuku instalatérstvl (a) rekonstrukci budovy
prostfednictvim stavebnich úprav; (b)
realizaci cvičného pracovilt6 oboru
instalatér včetně jeho vybaveni; (c)
instalaci 1 kompletnl počlt8Čové učebny
vté
eob'ktu.
Il.,;tI.emprojeKtlJ Je rczsuem stava) cmc
objektu dílen pro obory Opraváf
zem6dNsltYch strojů, Obrábllč kovů,
UmtfecltY kováf a zam8Čnlk,paslf • Strojnl
mechanik. V rámci proJektlJ bude
dispozienl upraveno f"enl dllen (napr.
vjezdy, uspofádání boxU pro svalovanl),
bude inst.lován portálový Jef6b a bude

lon",~n wbaveotere n':'in;,'nu "".~.

7400000,00

2017 ·2018

14500000,00

2017·2018

3700000,00

2017·2018

35000000,00

2017·2016

T

roelrtU:
s vazbou na kličové keme
cizl jazyk

pnrodnl v~dy

techniclcě a
řemeslné
obory

IIOentlnkace SkOly, SkO seene
mHunl či daf§lho subjektu
NAuv:
ItO:
REDIZO:
11Z0·

~

Stručný

~

Vybaveni dílen a
odbomvch učeben
modernlml technologiemi,
rekonstrukce školnl
potitačové slt!

~

Oprava podlahy a obnova
vybaveni technologICké a
chemické laboratofe a
rozvedeni internetu po
viech objektech SUpS.

škola,

Stfednl zdravotmcká škola, Tábor,
Mostecké 1912
ICO: 667391
REOIZO: 600019624
IZO: 110010256
Vyššf odborná ško a a Stredni
zem!dllská škola, Tábor, Néměstl 1.
G. Masaryka 788
ICO: 60064781
REOIZO: 600020339
IZO: 60064781 110028678

~

Vyššl odborná škola a Strední
zemldllská škola, Tábor, Námlstl
G. Masaryka 788
ICO: 60064781
REDIZO 600020339
IZO: 60064781,110028678

:!

1.

VyHi odborná !ikola, Stfednl !ikola,
Centrum odborné prípravy, seamove
Ů5t1. SudAjovická 421
ICO 12907731
REOIZO.600170438
IZO 12907731,151027269

~

~:~~~~:~~;:~č~~~~~h

1~l(oa ma ave a cratcre- tecnno OgJCKOU
(1. patro) a cnem.ceeu (2. patro).
Vzhledem k rozvoji pomatuntnlho studia
oboru Technologie keramiky je potfeba
rekonstruovat prostory a doplnit vybeveni
technologICké a chemické laboratofe.
Navic je nutné zavést internet do prostor,
které nyni nejsou pokryté (~. dllny, atelitry,
!ttl!loevi' nvl
Kompletní vybavení dvou učeben
modernlmi IT technologiemi. l.1ultimediálnl
jazyková učebna podporujlcl růst
jazykového potenciálu žáků - rozvoj čteni,
psanl a komunikace v cizlm jazyce (ANJ,
NEJ, LAT). Multimediálnl uěebna pro
přlmdnl vidy včetně pfilehlé fyzikálnl
laboratoře.
Cvičná hala slouží pro pctřeby výuky.
ClIem je zkvalitnit vzdělávánI. V hale
:~~~~n~ ;:~~:~~~~~~~tl~:~~~~~Č:bny,

ModernLZace vybaveni
&koly pro pfirodov!dné
odbomé vzd6láváni

a

MoóemlZace vybaveni
školnlch strojnlch dllen

zabudovat technologii minimlékámy a
moštárn .
ebcretcř chemie je v puvodm OISpOZlCI,
s nábytkem historické hodnoty, zcela
nevyhovujicf pro výuku. V laboratofi
anatomíe klademe důraz na modernizací
celkového vybaveni. Součásti rekonstrukci
budou rozvody vody. ~nů,
elelctroinstaface a odOadů v učebnách.
rOjekt rest nalOJp uce eneno souooru "' kS
nových čis/icovll'lzenVCh stroju, zal'izenl
pro kontrolu k:vality i technologii
~e~:";=:=:n~.b~bu':~rap~~::v~e;:~i
pro
vybaveni vho~
do~ní stávajlcl vybaveni

Gymnázium J. V. Jirslka. ceeke
Budijovice. Fr. Šrámka 23
ICO: 60076135
REOIZO: 600007995
IZO: 60076135
IVYSS' ccecme škola. Středn!
průmyslová !kola automobilní a
techhlcká. Ceské Budljovice,
Skuherského 3
ICO.582158
REOIZO 600008193
IZO: 110150031 150018436

T

roektu:
s vazbou na Illlčové

cizi jazyk

4000000,00

2017 - 2018

2000000,00

2017 - 2018

2600000,00

2017 - 2018

10500000.00

2017 - 2018

8500000.00

2017 - 2018

12000000,00

2017 - 2018

5400000,00

2017 - 2018

x

netormálnl

a celoflvotnl

pl'írodnl v!dy

,

záměrem projektu je vystav t Ul
mulnfunktnl učebny rúzných velikosti ~

Jazyk:ove. multJfunktnl

~~~;~~~:

učebny

táků. S projektem sewrsr I realizace
laboratore pro samostlJdium a zadáváni
ůkolu.
zllzované

::č;:n:ál~'P~e:7:.I~rO

Jihoěeským

krajem.

projekty umi!feni

na

úJmov~,

prOjelUU I Y 00510 K oonov~.'~,,:oavenl
gymnázia, Icteré by bylo VYuŽlváno na
zájmové vzd!lávání žáků. Jednottivé
krouŽky by byly nabldnuty základnlm
Skolám v regionu tak, aby se ;ch mohli

s

~::n:~uVZd6Iávánl

na

:;E::~~:::i~~::~,~::~~:~~

2500000,00

2017 _ 2019

18000000,00

2017 - 2018

badatelský klub, kroužek matematiky a
deskriptivnl geometrie. kroužek
programováni B digitálni fotografie,
prlprava na mezinárodnl certifikáty z cizich

čs

.nrsrkcvc 'Izdilávacl
centrum

Přestavba v současnosti nevyužlvanych
prostor školy do podoby centra vzdělévénl
pro šir!il veřejncet t pro studenty školy,
vybaveni prostor pomůckami pro realizaci

.,,,,

Projelct má za cli stavebně
~

vybudovat

;elo~ívot~1 VZd!láv:nl ~ro :~~~~ :d:;~n;~~~~~:~n~::::
;r::enl
. prumys ovou re'V UCI
ucržet kroks modemlmi technolOgiemi při
celcžwcmlm

~

Vybaveni nových
odborných uč.ben
Planuleme vybavit nové učebny techniky a
pflrodovldnVCh,
jazykU a dále drobnou rekonstrukci
technických, jazykovVCh a vybudovat pl'irodov6a1é centnJm ve
rekonstrukce prirodnlch
sttvajlcich sklepních prostorách OOM,
prostor zahrady pro
pfípadnl využilt venkovnlch prostor.
badatelskou ČInnost

Stf.dnl odborná škola strojnl a
elektrotechnická, vetešln. U Hl'ištl
527
leO 583855
REDIZO 600170349
IZO 583855

~

D1Iny obnib6če kovů

Projekt Je zaměten na obnoV\.l stávajrclho
vybaveni dílen pro výuku dílčich ld8$Jfikacl
kvalifikace Obfáběč kovu tak, aby VZhIIdy
dUny odpovídající současnym trendům v
oblasb kovoobráb!čství v souladu s
potfebaml soci<Wníchpartneru Skoty.

Kroužek programováni

rOjekt JI!! zaměten na upnrvu a vybaveni
stávajlclch prostor s cílem realizace
krouftu programovani. které bude
zahrnovat oblast robobky a tzv.
.Inteligentnlch sltl", projekt real1Ule na
zájem žáků záldadnlch a strednich !ikol o
MO oblast a také na potfeby SOCIálnich
artnerůšk:oht.

.6

19000000,002017

-2019

vzděláváni.

Dům dití a mládeže, Ceskě
Budijovlce, U Zimního stadionu 1
ICO 60077638
REDIZO- 600028011
IZO 60077638

Stfednl ocl;)orná !ikola strOjní a
elektrotechnická, vetešrn, U HMt!
527
IČO 583855
REOIZO 600170349
IZO- 583855

Očekávaný
termln
realizace
projektu
od -do

Skoty které prestéYá vyhovovat novYm
nárokům Idadeným na absotventy Skoty

Organizace

Gymnázium, eeské 8udtjovice.
Jlrovcova 8
ICO: 60076101
REOIZO. 600008002
IZO: 60076101

Očekávané
celkové n'klady
na projekt
vK<

PrOjekt je součástí průbHné modernlZace
vybaveni dllen a odbomYch učeben SŠSI.
V souladu se školním vzd!lávaclm
programem budou nově vybaveny odbomé
učebny počltačových síti. prumyslové
automabzace, optoelektronlky a dalši.
Školnl počítatová slť bude rekonstruována
tak, aby splt'lovala soudobé po.fadavky na
rychlost, spolehlivost a zabezpečenI.

m

VyMI odborná škola, Stfednl škola,
Centrum odborné pfipravy, seamcve
list!. SudAjoVlclcá 421
ICO 12907731
REOIZO' 600170438
IZO 1290n31,
151027269

popis projektu

O

Stfedni tkola spoju a Informatiky,
nbor, 8ydllnského 2474
ItO 476919
REOIZO. 600008886
IZO 11a..00666

Stfedni um6leckoprumyslová
Bedlynl. Písecká 203
I(~O 60061880
REDIZO. 600008860
IZO 60061880

Název projektu

3700000,00

2017·2018

17 500 000,00 2017 • 2019

3000000,00

2017 - 2019

Yldi!lávánl

reme

tence IROP

technICké a
'emeslné
obory

beZbarlé-

práce s digrtát. ;;::,t
technologiemi Ikolsllého
z:aHzenl

rozšlfovánl
kapacit •
k~e ••noVYCh
u••'" n

za"zenl či dal!lho
Název:

O~kávané
celkové nák1ady
na projekt
v Kč

subjektu

!
o

ICO:
REDLZO:
ZO:

Název projektu

Stručný popis projektu

termln
realizace
projektu
od -ec

ea Izaee projektu bude dos..:!ena vnnrnr
stavebnl ůpravou a půdní pfestavbou
prostor budovy ODM. Stavební ůpravy
zajisti prostory pro vzděláván! děti, žáku,
studentů i dal~lch ůfastnlkťJ vzdělávánI ve
vazcě na rozvoj klifových kompetenci
(digitálnl, technické, jazykové, řemeelně a
pflrodovědné), jako pfedpoldad pro jejich
I tn 1 na trf
rece

13500000,00

2017 - 2018

Dům eětí e mladeže, Jindl'ichťN
Hradec, RUJ:ova 10
ICO.42409152
REOIZO 600028127
IZO 108017010

Jedná se o vclně stojicl ocelovou halu s
vyzdlvanj'm obvodovým pláštěm. Vzrllkne
technické centrum, kde bude zázeml pro
rozvoj technlckYch dovednostl-manullllnl
zručnost, tech.myilenl
s cllem samotné
tech.tvol'ivostl (modelárské kroutky).
Podpora femesel,výchova k úctl k
femeslné práci -keramika,koAikáfstvl,
truhlMstvl, výuka cizích jazyků formou hry.

8300000,00

2017 - 2018

Dům ~tl a mládeže, Jindl'ichův
Hradec, Růtova 10
ICO: 42409152
REDlZO: 800028127
IZO: 108017010

Zastfrienl terasy (stavebnl ůpravy Č. p. 10,
Růžová 10, J. Hradec) - vznik dvou nových
učeeen pro pfírodov6dné odděleni a práci s
digitálnl technologii; nákup vybaveni
ktuboven.

3000000,00

2019 - 2020

10000000,00

2017 - 2019

Dům děti a mládete, Ceský Krumlov,
Linecka67
ICO: 665711
REDIZO: 600028119
IZO: 665711

:lť:

-o

Multifunkfnlcentrum
zájmového vzděláváni

V návaznosti na vybavenI TV studia je
realizace mobilniho pracoviltl pro prlk:i s
digitálnlmi technologiemi, zpracovani

Střednl škcla a Základní škola,
Vimperk, Nerudova 267
ICO: 477419
REDIZO' 600008881
IZO: 477419

~

TechnOI~g:e:o diQitáAnlk\J~od:~íi:~~:':~~~k:~l~:i:::~~:~llil~aee
zprecov n o azu a zvu
Účelem je povzbudit zájem o Ilrto modeml
techniku, formou zéjmového a
neformálnlho vzděláváni.

Dům dltf a mládde, Prachatice,
ŠevčlkovlI 273
tCO' 75044498
REDlZO: 663100151
IZO: 163100161

~

Bedna plna řemesel

Dům eětr a mladele, Prachatice,
Ševčlkova 273
ICO: 75044498
REDIZO: 663100151
IZO: 163100161

~

Hurá do pfírody

Dům dětl a mládete, Prachatice,
Ševčtkcva 273
ICO: 75044498
REDIZO.663100151
IZO: 163100161

~

~1~:::1

prostor CEV

Vytvoren mcbum bedny s pracovn m
náradlm a materiálem pro různé druhy
femesel. Součéstf bude i metodický
materiál práce s uvedeným náfadlm a
postup výroby a-obných výrobků napf.
výroba ptačl budky, kožené penUenky,
to'árlku oro svtčku.
estavenl učebnlch pomťlcek pro
pflrodovAdná pozorováni na letnlch
táborech. Sestaveni sady laboratomlch II
pozorovaclch pomůcek, které dAti vyutijl
na letn1ch táborech pl'i pfírodovědnýCh
czcrcvénlch
VybavenI třl odbomych učeben (mj.
kombinované pfírodovědné laboratore)
nábytkem a didaktickou technikou (PC,
dataprojektor, tablety, interaktivnl tabule,
mikroskopy, binolupy ... ) pro e.nnosti
spojené 5 pfedm6ty biologie a chemie.
Vybaveni dílen pro výuku a seznámeni se
zaldady řemesel.

DUm děti a mládete, Prachatice,
Ševčlkova 273
ICO' 75044498
REDIZO: 663100151
IZO: 163100161

Vybaveni ubytovaciho zal'lzenl CEV
DrIpatka 11 pokojů a 2 kluboven (postele,
palandy, skrinli, stoty, tic", interektlvnl
tabule, didaktické pomUcky). Ubytovacl
za"zenl slouti pfedev§ím pro realizaci
vychovnt vzdAlávaclch akci pnl tkoly •
lkolská zalizenl v oblasti pfirodovldné a
technické.

Dům dltl a mládele, Strakonice,
Ohradě 417
ICO: 60650834
REDlZO: 600028330
IZO:002164833

rOJl!K(ZKVall1 uJe a rOZSl uíe surva) c
kapacity CEV Podskalí. pobočky COM
Strakonice. V ramcr projektu budou
zrekonstruována zaflzenl pro chovaná
zvlfata, pristavěnavenkovnl učebna a
upravenovenkovnl prostranstv1. Lepil a
bezpečnljtl prostl'edí vyutijl pro vzděláváni
v prlrodnich vAdách kroužky chovatelské,
včelarský a badatelský a dále §kolnl
kolektivy pl'i tematických výukovýeh

Na

ti;

Rozilfenl azkvaJitnlnl
zázeml pro výuku
pflrodnlchvěd

~

Rozllfenl motivačnlch
pracovitť pro lntcrmečně
vzd~ávacl stfedtsko (!VS)

1 500000,00

2017 - 2018

3300000,00

2017 - 2018

3 000 000,00 2020 - 2021

900 000,00 2020 - 2022

3000000,00

2017 - 2019

12000000.00

2017 - 2018

0'0""";':'"
Vyl!11 odbomá tkola, Stfednl tkola,
Centrum odbome pflpravy, Sezimovo
list!, Bud6joviclcá 421
ICO 12907731
RECIZO: 600170438
IZO' 12907731 151027269

Projekt rril nálo.Jpuceleného souboru 13
ks nových kcnvečntcn strojů a fisticov!
fizenvch strojů a pfislutenstvl pro jejich
pOu2fvánl včetně vybaveni pracOVltt!
precevntrm stoly, beZpečnostnlmi prvky
atd.
Ostatnl orgenlZllce

BlslnJpské gymnázium J. N.
Neumanna a Cll1c:evnlzákladnl lkola
ICO: 666122
REDIZO: 600008088
IZO: 000666122

~

- projekty zaměfené na S! e

Pflpravovaný projekt obsahUJI! vybudováni
2 - 3 nových odbomVch učeben včetnl
Výstavba specializovanVch potfebného zázeml (kabinet, sldad, soci8/nl
učeben eezeetěreve
zal'lzenl), vybaveni stávajlclch odbomých
ZPflstu~nAní budovy

~I~~e;

32750000,00

voš

2017 - 2018

o~;:U~~~:~~!:;a~:::~~i

prlstupu do většiny prostor Akoly.
Biskupské gymnázíum J. N.
Neumanna a ctrkevnt záktadnl Akola
ICO: 666122
REDIZO: 600008088
IZO: 000066122

ID
-c

Úprava prostor pro výuku
zemApisu

eské reálné gymnázium s.r.c.
ItO' 49060317
REDIZO 600008100
IZO. 60074302
ID
-o

eské reálné gymnázium s.r.c.
ICO: 49060317
REDIZO: 600008100
IZO: 60074302
~

Obnova, modemizace a
dovybavení ICT

Odborné učebny pro
vyutitl digitálnlch
technologii ve výuce

Vybudováni učebny zerněclsu ze stávajlcl
kmenové ufebny včetně kabinetu pro
vyučujlcl se sldadem pomůcek. Úprava
ufebny pro využiti audiovizu8/nlch
pomůcek, umtstěn! interaktivnl tabule,
nákup scubcrů map a pomůcek, nakup
vybaveni. lavice + lidle, vybaveni kabinetu
(stoly, 2ldle, sktH'iky, police).
Projekt má tli fásti t. Obnova učebny
jazykové labcratcře. která bude slouti! k
výuce n6meckého Jazyka s mob\ostl
vyutitl diQltálnlch materiálů. 2. Porlzenl
notebooku a zajittAnI podmlnelc pro online
testováni žáků v potfebném rozsahu. 3.
Porlzenl tabletiJ s potfebnými aplikacemi
pro láky 8 datapnljektoN za účelem
zkvaJitnAnI interaktivnl výuky.
Projekt retl vybudováni učebny biologie II
prlrodopisu v pňzeml • v současné době
dvur lkoly. Nad části této učebny vzniknou
dali! dva odborné ufebny v prvnlm a
druhém patfe, které rorlln současné malé
učebny a tlm se zlská prostor pro
zaslrcván! a puřlzenl nových ICT. Vlechny
prostory budou mli bezbariérový pflstup.

655000,00

2019

3010000,00

2017·2018

7400000,00

2017 - 2018

roektu:
s vazbou na kllliové
cizl Jazyk

pl'lrodnl v6dy

kome

eezeené-

tence IROP

technické a
remeslné
obory

.
~:~~:IO~::;

rovost

rozšlfovanl
kapacit

::::kéhO
zaffzeni

k~enovýCh
u eben

IIOenttnkace $kOly, $kOlSkenO
z.a1fzenl či dalJlho subjektu
Nazev:
ItO:
REDIZO:

.;
O

N'zev

projektu

Oěekav.ni
celkovi náldady
n. projekt
v Kč

Stručny popis projektu

hzo.
esko-anglickě gymnázium s.r.o.
63908352
REOIZO 600008096
IZO 45019517

tčo

CD Učebna pl'lrodnich vkl a
azykova učebna

Q

Mateťská ~kola, Zaldadnl tkola a
Praktická lkola pfi centru ARPIOA
c.p.s.
tčo 25167201
REDIZO~ 600022277
IZO 150077084

Vy!!1 odborná Akola a StI'ední škcta,
s.r.c.
I!~O 25157426
REDIZO.600020231
I"n oon,.,n,
Vylil odborná škola a Stfední škola,
s.r.c.
IČO 25157426

~

Multlfunkt:nllCT

učebna

~

TelevtZI'Il nahrávacl studio

~

ModemlZace učeben

~

Krok za krokem k rozvoj
profesnlch kompetenci a
budouclmu uplatn!nl

~

Rozl"enl prostor pro
odborně predm!ty a
..,yuku clzlch Jazyků

1~~1;~7~~'::0231
TOWNSHENO Intetnabonal School,
o.p.s.
IČO 28117441

Soukromé stfednllkola
a Jazyková
lkela s právem státní jazykově
zkou!ky č. Bud!Jovlce, s.r.o.
IČO 80646764
REOIZO' 600008215
IZO· 046881612

Soukromé střední škola a jazyková
ěkcte s právem státnl jazykově
zkouAky Č. aucěřcvtce. s.r.o.
ItO: 60646764
REOIZO: 600008215
IZO 046681612

Soukromé strednl škola a jazyková
Akcla s právem státn! Jazykově
zkoutky č. Budijovice, s.r.o.
ItO 60646764
REDIZO.600008215
IlO 046681612

Pfirodov6dná učebna bude rnlstem výuky
pro cca 30 žáků, zde bude problhat
prakbcky zamě/'ená výuka fyziky, bicMogie,
chemie a ekologie, bude vybavena
technologiemi i sadami pro expenmentv.
Součásti projektu je prom&ia Jedné z
obyteJných trld v digrt8lni jazykovou
laborator. Součásti učeben bude rodlrenl
stáva'jci datově infrastrukturY.
V rémc projektového záměru planu,.me
vystavbu chybějiclch bezbanérových
odborných učeben včetnA potl'ebného
vybaveni Pralctlcke tkoly dvouleté.
Učebny budou sloužit pro výuklJ pl'frodnlch
vid a predmAtú pralctickěho vyučováni
• odborná učebna pl'lrodnich a technických
vid, která bude obsahovat nejmodern6jli
edukačnl systěmy (..,yuka predmtru
Matematika, Informatika, Záldady
pflrodnlch věd Fyzika, Chemie, Pl'lrodopís)
• tkoln! dílna pro práci se dfevem (..,yuka
pfedm6tů Ručni práce, Pracovní
činnosti,
Práce v domácnosti, Praccvnl vyučováni)
• !kolní cvičná kuchyl'lka (výuka pfedmětU
Výživa a pfiprava pokrmů, Práce v
dcrnácnosh, Pracovní vyučováni)
• tkolnl cvičná prádelna (..,yuka predmitů
Ručnl práce, Pracovnl činnosti, Rodinná
výchova, Pracovní vyučováni)
• tkolnl hospodát'sM • bezbariěrový
sldeník, bezbariércvé záhony (..,yuka
predm!tů Pracovnl činnosti, Práce v
domácnosti, Ručnl práce, Pracovnl
vyučovánI)

Záměrem je vytvofenl multimediálnl,
multifunktnl učebny, která by svým
vybavenlm podporovala výuklJ odborných
predmtru, Jazyků a obzvlá!tě výuku
proJ'ktovým záměrem je vytVoreni
televimího nahr.ivacího studia, Jakožto
odborně učebny pro podporu vyučovaného
zamMeni na turnalJstiktl.
HliJVfIi aktIVItou je modefnlzace vybaven!
učeben pl'irodních vid (pomúcky plfstoje,
notebooky, sluchatlca, Interaktlvn! tabule,
projektory aj.) a nezbytné stavební úpravy.
Dále bude ponzeno vybaveni pro vyulClJ
I;~~·. !Ci
HliJVfIí zam!fen! proJek:W Stavebnl úpravy
iI ponzenl vybavení odbornYch učeben za
účelem zvýleni kvality vzd!táváni ve vazbě
na budoucl uplatntni na trhu eréce.
Stavebnl ůpravy a rozšírenJ stavaJlcích
prostor odborně pflpravy žáků v oblasti
gastronomie a služeb (učebnl obory Kuchat
číinlk, Kadernik:, Cukrár a odpovldajlcl
Profesnl kvalifikace). Modernizace a
poflzenl vyukového vybaveni do odborných
..,yukových ueeeen, v rámci praktické a
teoretické prípravy s vyu.titlm pro žáky
denniho studia a celoživotn!ho vzd!lávánl.
Nákup nezbytných licencI SW a H'IN.
zerezent
absolventú do praxe ve spolupráci
s firmami s cilem budouc!ho uplam!nl v
dené řirrně.
Staveni cpreve s pcvclenlm slavebnlho
uřeeu, kdy stávajlcf střecha nad halou se
rczštři a zastřeš! a 11mse vywcř! prostor
pro vytvoreni jazykové učebny a odborných
učeben pro ..,yuku pl'lrodnlch vid .Vytvol'it
atternanvnt možnosti velikosti učeben 10
mcžncsn ..,yuky pnrodnich v!d a jazyků

Očeklivaný
termln
realizace
projektu
od -ee

3500000,00

2017·2018

4500000,00

2017 - 2018

1 040000,00

2017·2018

1 380000,00

2017 - 2018

3950000,00

2017 - 2018

5500000,00

2017·2018

2600000,00

2017 - 2018

2420000,00

2017 - 2018

3 500000,00

2019·2020

ytvo t Výtah z p Izemi ~ko/y pro 2osoby
(ve{ikost invalidní vozík)
Modernizace prostor:
CD Bezbariěro..,y prlstup a
Q

:~~~~~:c~:or

~r::I::;~:::!~::

:;:I:o;!n'{!r'

~~~:~z=;~~;!~~:u:~::,~utno
vybavením a zalízenim.(Kadefnic:ke stoty,
Icfesla, voziky, kllmazony, sutiče. Jedná se
,?n
ioo1ni
••..
Iní•...
" 'I'"

Soukromá strednl !kola a Jazyková
Skol. s právem statní Jazykově
zkoutky č. Bud!Jovice, S.LO.
IČO 60646764
REDIZO. 600008215
IZO 046681612

Splntnl standardu konektJvlty no! WAN a
LAN a revneneece
ICT technIky s ohledem
na standardy v9uky 21. stotetl.
ModernJZ8Ce ICT techniky určeně k
posllovani Idíčové kompetence využiti
CD ROZVOJa modernlzace ICT ~~tální~6Ttech~gii.

-c

lkoty

UČeb:,

P7

=::C

20 't;~ett:l p~oo~~

3

C~~ohJazyků

a pnrodnich věd, 3 laserové bskárny, 12
dataproJektonJ, náktlp 17 ks 3D br)ttl a
výukových programů pro posilovánl Idlčove
kompetence pl'írodní vAdy, cIZÍ Jazyk:,prace
s digrt;Wními technologIemI.
Soukromá strednl ~kola a jazyková
lkela s právem státnl jazykově
zkouSky
Bud!Jovice, s.r.c.
IČO.60646764
REDIZO: 600008215
IZO: 046681612

Ode::;~lh":V::~~~::U~:O~I::ernik-

e.

Soukromá střednl škola a jazyková
Akola s právem státnl jazykové
zkoušky Č. auoějevlce, s.r.c.
IČO: 60646764
REDIZO: 600008215
IZO, 046681612

Vy!!! odborná škola zdravotnická Bllá
Vločka, s.r.o.
ICO 25157795
REDIZO 600019586
hm "nn'"'"

~

Rekonstrukce a
modernizace pracovilf
odborněho ..,ycvlku

~

Vzděláváni bez bariér

Rekonstrukce stáv8Jícl infrastruktury a
pol'lzenl vybavení odborných učeeen
pracoviAf eoeeméne
výcviku OV Oblouku"
a MJeronýmova~ za účelem zvýlenl kvalJty
vzděláváni ve vazbě na budoucl uplatn!n!
na trhu práce v Idlčo..,ych kompetenclch
řemesmé obc .
ajlAt6nl bezbariéroveho p stupu do
učeben !koly a instalace aktivnl rekuperace
vzduchu. zejtštěnr eezeertěrcvěhe
pfísbJpu za pomoci drobných stavebnlch
pracl v budově, instalace výtahu a
schcdišťcvé plošiny. Instalace aktivnl
rekupereee vzduchu se samostatnými
'e ,nt"
.
Stoln! počltač s pl'ipojenim na internet v

CD Modernlzace fT vybaveni v ~a.tdě učebn~ (věetoě odborných) +
učebnách
tiskárna. Nynt pouze ve dvou
posluchárnách.

-o

2000000,00

2019

8 000000,00

2020

120000,00

2017 - 2018

ro ektu:
5 vazbou na klltovi
CIzí Jazyk

plírodnl vidy

kome
t~r:~:t
cecrv
.,

tence IROP

bezbarie·

~V::,t

prace s digrtál.
technologiemi iko4skiho
zaRzenl

rozJlPovánl
:=:!~h
če
ben

u

IIClenunkace $kOly. $kOlSkeno
zaftzenl či dalslho subjektu
NAze•••:
ItO:
REOIZO:

j

N'zev projektu

Stručný popis projektu

O

Oček'v.n6
~lkov6 n'k1adY
na projekt
v Kě

I"n.
EDUCAnet· stfednl ~kola a základnl
!koJa eesk6 Budljovice, s.r.o.
ičo: 25158392
REDIZO 600008266
IZO: 041900995
EOUCAnet· stfednJ tkola a základn!
!kola eeské BudějOVlCe,5.r.0.
ičo 25158392
REOIZO: 600008266
IZO 041900995

~

Z1ep!enl konektJVlty

al

MO~8Ce

00

~~;:

Pol'lzenl nového výkonn6jiího serveru,
zasiťovanl některých prostor, pokryti !koly
'NiIi,lepll pripojeni kintemetu, veeerě SW,
5távaj!cl vybavení;e 5--8 let star6,
udržováno v provozu bez mo1nosti dat!lho
Ponzenl ncvěhc výkontjllho

IT ~aveni
odbomych

1 150000,00

Očekávaný
termln
reanzece
projektu
od -ue

2017·2018

har6Nare a

~=::~~::;~:t

v :::~:
obor INFORMAeNI ECHNOlOGIE)

750000,00

2017 - 2018

T

roektu:
s vazbou na kllčov6 kome

dzI

jazyk

tence IROP

řemesmě~::~:I:~:;

technické a
pRrodnJ vlat

obory

.

..

belharlé·

ronlfovánl

rovost

kapacit

::::ireho
zaHzení

k~ebenových
u••e n

ennneaee

lilH"'y, :UUlSllcnO

zanzenl či d.!lho
Název:
ItO:
REDlZO:

Oěekávani
celkovi n'klady
na projekt

subjektu

!
o

Název projektu

Struěny popis projektu

Nové filmové technika a
technologie pro výuku

Zlcvalrtnini vybaveni filmové tkoty pro
teoretickou a praktickou výuku. Jedná $. o
vj'uku studentů filmových oboru,
vy.fadujicich kvalifikaci pro práci s filmovou
technikou a technolOgiemI. Podstatou
zkvalitněn! je poi'izenl techl\lky a
technologií, s kterími se studenti potrebtJjl
naučit pracovat v souladu s akWálnlml
po!adavky na trhu práce.

vKč

11Z0:

Soukromé vyUl odbomá tkola
filmové, s.r.o.
ItO 25159518
REDIZO 600020258
IZO 110034058

TRIVlS - Stl'ednllkola
Vodflany, s.r.c.
ieo 25154044
REDIZO 600008711
IZO 110021479

a:

vel'ejnopravnl

Speciálnl modernt
vybavená učebna pro

t:i

TRIVIS - Stfednl tkola verejnoprávnl
Vodflany, S.LO.
ItO: 25154044
REDIZO: 600008711
IZO: 110021479
Eurolkola Strakonice stfedn! odborná
škcle s.r.o.
ičo 25165542
REDIZO' 600008738
IZO 60446846
Eurotkola Strakonice stl'edni odbomá
!lkolas.r.o.
ičo 25165542
RED1Z0: 600008738
IZO 60446846

Stfednl odborné učdilti služeb
Vodňany, Zf!'{erovy sady 43111
leO 26099152
REDIZO 651016762
IZO 151016887

;;

~

00

~n~:;~:::;~~~;anný
system, Péče o zdravl,
Krimlnalistika, Právo.

Vybaveni venkcvnlch
prostor pro odborné
pfedmtty, pl'ipravujic1
studenty pro préci u
silových složek MV a MS.

Počltačová učebna

V nIImcl profilových odborn'fc:h pfedmltů
vybaveni učebny záldadnlml typy
doZlmetrickYch pl'JstrojU, osobnlml
doZlmetry, detektory chemických látek
(prúkaznlk chemickY, pumpička k detekci,
an.vyzátor CHL. čjpový měřicl system
Dráger - CMS, atd.], prostl'edky
individuáln! ochrany (ochranné masky,
ditsk"ý vak. atd.), meteeretemekeu
soupravou, modelem pro prováděni
resuscitace, skeletem ělcvěka, obvazy,
dlahy, defibrilátor, ambuvak, atd,
kriminalistické lrumky ceužrvené
pfl
ohledáni mlsta činu, vydáni akWálnl
kodexů s judikaturou, modely palných
zbrani, detekční prostfedky pro zjiiťovánl
alkoholu a náwkowch látek. atd.
Lezecká stěna - cvičná venkovnl,
horolezecká lana, karabiny, slal'\ovacl
pomůcky. Palné zbraně pro výcvik v
praktické stfelbě - příprava pro získáváni
zbrcjnlch průkazů a praktická vyuka na
střelnici v fedmětu Střelecká ořt tavil.
Projekt řešl pořízeni vybaveni počltačové
učebny, která se stane nedllnou součásti
vzd~lávánl na Eurotkole Strakonice. Spolu
se vznikem nové učebny Je součástI
projekW i rozšfřent stávající slrové

tO

Oěek.6vanY
termln
realizace
projektu
od -ee

ektU:
s vazbou na kllěovi

eeme
technické a
femeslné
obory

4500000,00

2017 - 2018

1000000,00

2017 - 2018

1000000,00

2017 - 2018

2000000,00

2017 - 2018

2000000,00

2017 - 2018

5000000,00

2017 - 2018

~:';,I~~OS~Z:nV:I

aven JcuylOV

;;

Jazykova učebna

;;

Gastrostucio - modeml
výuková učebna pro
odbomY VÝCVik

Záldadnl škola a Gymnázium
Vodflany
ico 63289938
REDIZO. 600063861
IZO 110021461

:;;

Rekonstrukce a
modernlZace odborných
učeben

Záldadnl škola a Gymnázium
Vodflany
ItO' 63289938
REDIZO: 600063861
IZO 110021461

;;

Jazykové učebny a
modernizace ICT

Táborské soukromé gymnázium a
Základn! škola, s.r.c.
ičo 25160184
REDIZO: 600008835
IZO. 000582875

nedllnou součásti vzdlfavánl na Euro!lkole
StrakonICe. Spolu se
vznikem nové učebny Je součastl prOjektu I
rozlllfenl stávajíci snově
InfrastruktuN.
Kompletnl stavebni ůpravy stavajlclch
prostor cvičné kuchyně s vybudov.,lm
bezbariéravého pl'istupu porlzenl nového
vybaveni výukové učebny pro odborný
výcvik ZákU učebnlch oboru kucha/'-čl$nlk"'.
~kuchar. ~ct.Jkrár'a ~stravovacl a ubytovacl
sJužby" Zakomponováni 12yYukových PC
s Internetovým pl'ipojením pro žéky 8
učrtelského PC s dataprojektorem.
, ramcr projektu dojde k modermzac a
výstavbě (pfestavbě) IlIborato'e biologie,
učebny biologie, laboratofe chemie a
fyziky. Důraz je Idaden na zajlllt!nl
bezbariérovosti, akcentovány JSourovněž
stavební a technologické úpravy, které
budou odpovldat modernlm trendům
polytechnického vzdělávénl s důrazem na
indivuduálni eřtsnro.
V rámci projektu dojde k meeermzeet
jazykových učeben. zajětěnl, roz!llfenl a
zlepšení HW i SW vybaveni nejen v
jazykových učebnách, ale zárovei'l i v
rekonstruované ICT učebni Ikoly. Dalšlm
cllemjezajittěnl
konektivityce"ho
objektu
gymnázia a zhotoveni nájezdové rampy pro
zajištění bezbariérovosti.

13 000 000,00 2017 - 2018

3000000,00

2017 - 2018

Vybudováni 3 odborných učeben pro
aplikaci metoáy CLIL (výuky části
pfírodovědnýc:h pfedmě1ů v cizlch jazyclch)
a pro praktickou, taboratornt
a digltilni
~

~:~:~Vínl

3 odborných

~~~:~=~~~~~:;~~~~stupu

k

1 430 000,00 2017 - 2018

prostorám učeben
Rozl1fenl kapacity Internetového pl'ipo)eOl,
doplninl o lnteraktivnl tebule a učitelské
PC, mccernzece
interaktJvnlho vybaveni

HEZKY eESKY, z.s.
ičo 03247627

Z.6ldadnl tkola Prechetce.
Vodt'ianská 287
ItO 70932158
REDIZO.600062961
IZO 10n22101, 163103259

Asociace nestátnich neziskových
organizaci Jihočeského kraje z.s.
ItO: 72063271

III

-c

~
c,

~

Vzdilavacl
česky

Ostzltnl organizace - projekty zaméfeni na zájmové, neform6lní a C1!loHvotnl vzdélávinl
Cllem projektu je ponzenl vybaveni budovy
a učeben k realizaCI zéjmového a
neformálnlho vzděláváni zamtfeneho
centnJm Hezky pfededim na
1725000,00
2017 - 2019
1. dAti, žáky- eeerce v oblastech
azykového vzdělávání, českých reáJil
(d6jepls, zem~is, legislativa apod).

Rekonstrukce
Di'ipatka

szč - CEV

Reglon"nl
informaěnl,
poradenská a konzultační

,Ir

Slávajícl stav budovy nevyhovuje
současným potfebám ZNCV. Projekt je
zamifen na celkovou rekcnstnJkci cele
dvoupodlaZni budovy a venkovnl upravy.
Rekonstrukce zahmujC! demolICI, stavebni
úpravy, zaj~thlí bezbariérovosti. vybaveni
nábytlcem. mcderntrm vzd!lávaclml
pomúckami. Součást projekW Je vydáni
didaktických pomucek a roztifenl
nabízených služeb ~e zvytujfci se
poptávky tkol celého regionu.

20000000,00

2017 - 2019

Projekt sleduje pcřlzenl vybaveni pracavltť
vef.jnA prospKných neziskových
organizaci poskytujíc!ch vzdělávacl,
inform8Čni poradenské a konzultačnl
služby. Tím vytváret podmínky ke
zkvalitňovánl těchto sfužeb v souladu se
Strategii EU pro mládež na mlstnl a
regionálnl úrovni včetně rozvljenl kllčových
kompetenci žáků v oblasti práce s
digitálnlmi technologiemi a komunikace v
cizlchjazyc1ch.

2310000.00

2017 - 2019
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