Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Seznam
projektů

Žadatel
Název organizace

IČ školy či
Zřizovatel (název, IČ) školského
zařízení

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel
sociálních služeb, Kaňka o.p.s.

Základní škola a
Mateřská škola a
Základní škola a
poskytovatel
Mateřská škola a
sociálních služeb,
poskytovatel sociálních Kaňka o.p.s.,
služeb, Kaňka o.p.s.
28090080

2

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro
sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Mateřská škola,
základní škola a střední
škola pro sluchově
postižené, České
Budějovice, Riegrova 1

3

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro
sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Ministerstvo školství,
mládeže a
tělovýchovy,
Karmelitská 7, 118 12
Praha 1,
00022985
Ministerstvo školství,
Mateřská škola,
mládeže a
základní škola a střední tělovýchovy,
škola pro sluchově
Karmelitská 7, 118 12
postižené, České
Praha 1,
Budějovice, Riegrova 1 00022985

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro
sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1

Ministerstvo školství,
Mateřská škola,
mládeže a
základní škola a střední tělovýchovy,
škola pro sluchově
Karmelitská 7, 118 12
postižené, České
Praha 1,
Budějovice, Riegrova 1 00022985

60075961

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek,
Husovo nám. 725

Základní škola Jana
Husa a Mateřská škola
Písek, Husovo nám.
město Písek,
725
00249998

70943141

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

28090080

Výdaje projektu v Kč

Název projektu
IZO

Zkvalitnění podmínek pro
181006928 691000484 vzdělávání v ZŠ Kaňka

107530961
60075961 110028538

600022234 Modernizace dílen ZŠ a SŠ

60075961

Zateplení podkroví a půdní
600022234 vestavba

Přístavba učeben dvou
pavilonů, spojovací chodby s
učebnami a výtah pro osoby
se sníženou schopností
600022226 pohybu

Pedagogicko-psychologická poradna České
Budějovice, Nerudova 59

Pedagogickopsychologická poradna
České Budějovice,
Jihočeský kraj,
Nerudova 59
70890650

75050072

Úprava prostor pracoviště
Český Krumlov, Kaplická 19,
163101680 663101671 Český Krumlov

Pedagogicko-psychologická poradna České
Budějovice, Nerudova 59

Pedagogickopsychologická poradna
České Budějovice,
Jihočeský kraj,
Nerudova 59
70890650

75050072

Pracoviště České Budějovice
163101680 663101671 a Centrum prevence

60076518 060076518

Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova
267

Střední škola a
Základní škola,
Vimperk, Nerudova
267

Jihočeský kraj,
70890650

00477419

Žijeme samostatně a bez
102263663 600008681 bariér

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,
České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola,
Základní škola a
Praktická škola, České Jihočeský kraj,
Budějovice, Štítného 3 70890650

60075856

110036964 600022242 Výtah pro SPC

Dětský domov,
Základní škola, Školní
jídelna a Školní
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní Jihočeský kraj,
družina, Volyně, Školní 319
319
70890650

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna
Radenín 1

Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3

Dětský domov,
Základní škola a Školní Jihočeský kraj,
jídelna Radenín 1
70890650

Střední odborné
učiliště, Lišov, tř. 5.
května 3

Jihočeský kraj,
70890650

Celkové výdaje projektu

Zvýšení kvality vzdělávání žáků se spec. vzděl.
potřebami ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 škol.
zákona a usnadnění jejich přechodu do běžného
života. Dojde ke zlepšení zázemí školy – vybudování a
vybavení zázemí pro ped. pracovníky, družiny,
Helsinská 2731, společenské místnosti, odborných kabinetů a
390 05 Tábor venkovního zázemí pro komunitní setkávání.
Rekonstrukce a vybavení dílny ZŠ a PrŠ dvouleté:
renovace podlah, výmalba, nové pracovní stoly, židle,
skříně, police s vysokou nosností, moderní nářadí,
fóliovník velký a přenosné fóliovníky.
Modernizace + vybavení sklenářské dílny OU: pořídit
Praktický
pec na spékání skla, hladinovou brusku, diamantovou
výcvik/dílny
pásovou pilu, pokosovou pilu s aretací, hydraulický
OU: Nerudova stůl. Dovybavením dílny získají žáci s postižením nové
59, 370 04
pracovní možnosti. Pokud se naučí pracovat s tímto
České
vybavením, mohou ve své práci pokračovat i po
Budějovice
studiu.
Zateplení podkrovních prostorů (kabinety, učebny).
Půdní vestavba – rozšíření výukových prostor o další
Riegrova
učebny, kterých máme nedostatek. Vybudování
1812/1, 370 01 multifunkčního prostoru (sálu) vhodného pro výuku,
České
pořádání školení a školních porad. Vybudování
Budějovice
kabinetů
a velké je
knihovny
žáky
školy. která je
Naším záměrem
upravit pro
školní
zahradu,

částečně sportovním hřištěm a částečně místem ke
hře a relaxaci pro děti z mateřské školy, pro žáky ze
základní školy, střední školy, družiny, internátu a
Riegrova
dětského domova. Vytvořit naučné, pobytové a
1812/1, 370 01 relaxační hřiště s přírodními prvky. Plánované prvky v
České
přírodním stylu budou vybízet k rozvoji
600022234 Proměna zahrady
Budějovice
představivosti, smyslů a emocí.
V rámci projektu dojde k vybudování zázemí pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně
dojde: k úpravě bezbariérové třídy, vytvoření
moderní reedukačně-relaxační učebny včetně
pořízení a modernizace vnitřního vybavení – nábytek,
IT technika, pomůcky pro děti, rekonstrukce
Vybudování
sociálního zařízení, rekonstrukce zázemí pro
plnohodnotného zázemí pro
pedagogy (nábytek, sociální zařízení), vybudování
děti se speciálními
venkovního zázemí pro ergoterapii, vytvoření
vudělávacími potřebami v
třída Přátelství důstojného zázemí pro asistenty pedagoga a školního
108053580 600062155 13. MŠ Písek
2065, Písek
asistenta (rekonstrukce prostoru, vybavení nábytkem,

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola
Trhové Sviny, Nové Město 228

Základní škola, Blatná, Holečkova 1060

Stručný popis investic projektu

REDIZO

Mateřská škola,
Základní škola a
Praktická škola Trhové Jihočeský kraj,
Sviny, Nové Město 228 70890650

Základní škola, Blatná, Jihočeský kraj,
Holečkova 1060
70890650

Obec realizace

Rozšířiení prostorů I. a II. pavilonu v objektu Dlouhá
35, ČB: přístavba obou pavilonů, spojovací chodby s
učebnami a stavba venkovního výtahu. Přístavbou
pavilonů vzniknou učebny, sborovna, sociální zařízení,
technické zázemí, dalšími úpravami pak
Dlouhá 35,
specializované učebny pro žáky základní školy
České
speciální (včetně specializované učebny VV a HV) se
Budějovice,
šatnami a sociální zařízení. Všechny nové prostory
370 11
budou plně bezbariérové.
Úprava půdních prostor/rozšíření půdní vestavby.
Jedná se o vybourání příček, provedení paroizolace,
zateplení půdní vestavby, sádrokartonové podhledy,
včetně konstrukce, úprava vodovodu, odpadů a
elektroinstalace včetně osvětlení, osazení střešních
oken, výměna trámů, rekonstrukce střechy,
vybudování nového pístového výtahu včetně
elektromotoru a elektroinstalace (vytvoření
bezbariérového přístupu pro klienty PPP), rozvedení
PC sítě, podlahy, příčky, omítky, malířské a natěračské
Kaplická 19,
práce, včetně výměny zárubní s dveřmi a dovybavení
Český Krumlov nábytkem. Oprava a nátěr fasády objektu.
Úprava prostor objektu na území Českých Budějovic
pro potřeby přestěhování pracoviště České
Budějovice a vznik prostor pro Centrum prevence.
Jedná se změnu vnitřní dispozice a vybudování příček,
WC, sprch, zázemí pro zaměstnance, čekárny,
terapeutické místnosti pro skupinovou činnost, sklady
včetně archivu, provedení izolace objektu včetně
výměny oken, zárubní, dveří, úprava vodovodu,
odpadů a elektroinstalace včetně osvětlení,
rekonstrukce stávajícího výtahu, vytvoření
bezbariérového přístupu pro klienty PPP, rozvedení
PC sítě, zabezpečovacího systému, podlahy, příčky
omítky, malířské a natěračské práce, dovybavení
multimediálním vybavením pro zasedací místnosti a
přednáškový sál včetně učeben, vybavení nábytkem.
Oprava a nátěr fasády objektu včetně úpravy
České
venkovních prostor pro parkování osobních
Budějovice
automobilů, včetně doplnění vozového parku pro
Dovybavení současných odborných a terapeutických
učeben pro výuku žáků se spec. vzděl. potřebami.
Vybudování půdní vestavby pro ergoterapeutickou
dílnu a cvičný byt včetně zajištění bezbariérového
přístupu. Cílem bude zlepšit podmínky ve výchově a
1.máje 127/23, vzdělání, a tím přispět k snazšímu přechodu žáků k
385 01 Vimperk samostatnému způsobu života.
Vybudováním nového výtahu, který bude sloužit
nejen pro zaměstnance a klienty speciálně
Štítného 57/3, pedagogického centra, ale i pro žáky základní školy,
370 01 České základní školy speciální a praktické školy dvouleté,
Budějovice
zajistíme bezbariérový přístup v celé školní budově.
Rekonstrukce učeben odborného vzdělávání včetně
modernizace jejich vybavení, zabezpečení konektivity
odborných učeben, modernizace zázemí pro školní
družinu, dokončení bezbariérovosti školy.

Modernizace vzdělávacího
zařízení pro žáky se
102439184 600022587 zdravotním postižením

Holečkova
1060, 388 01
Blatná

60650737

Půdní vestavba na budově
110400542 610400533 „A“

70535779

Rekonstrukce objektu
konírny, vybudování dílen
pro ergoterapii a
110400674 610400614 startovacích bytů

V půdním prostoru vybudovat 3 mezonetové bytové
jednotky o 8 lůžkách pro ubytování jedinců s ústavní
výchovou a zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, které funguje při našem zařízení od r. 2005 a
snaží se pracovat tak, aby přijatí jedinci nepřecházeli
Školní 319, 387 do ústavní péče. Půdní prostory jsou připraveny pro
01 Volyně
zbudování výše uvedených bytových jednotek.
Rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu,
provedení nových elektroinstalací a dalšího
zasíťování, vybudování podkrovních startovacích bytů
Radenín 1, 391 a dílen pro ergoterapii v přízemí objektu včetně
20 Radenín
skladovacích
vybavení
dílen.
Rekonstrukceprostor
budovy,pro
v níž
bude vytvořena

70834814

75050111

ergoterapeutická dílna, která pomůže žákům ve
speciálních třídách k integraci do společnosti.
tř. 5. května 3, Navazuje 2. část projektu: dva cvičné byty. Hlavní cíl:
Lišov – horní
max. využití ergoterapie pro rozvoj žáků ze
Prostřednictvím ergoterapie areál + Krátká speciálních tříd v oblasti sociálních dovedností a
k plnohodnotnému
699, Lišov –
kompetencí prostřednictvím předpracovní a pracovní
dolní areál SOU rehabilitace.
582344 651023599 samostatnému životu

Zahájení
realizace

Ukončení
realizace

Naplňování indikátorů

Název
indikátoru

Stav připravenosti projektu
k realizaci

Cílová
hodnota
dosažená
realizací
projektu

Stručný popis,
např. zpracovaná
Vydané stavební
PD, zajištěné
povolení ano/ne
výkupy, výběr
dodavatele

10 000 000 Kč

01/2023

08/2024

40 projektový záměr

1 500 000 Kč

09/2022

12/2023

67 projektový záměr

20 000 000 Kč

09/2022

12/2025

67 projektový záměr

1 367 209 Kč

01/2022

12/2024

67 zpracovaná PD

2 030 000 Kč

01/2023

08/2025

18 projektový záměr

38 000 000 Kč

09/2022

08/2024

25 projektový záměr

10 000 000 Kč

05/2022

12/2023

35 projektový záměr

40 000 000 Kč

06/2023

12/2026

51 projektový záměr

25 000 000 Kč

01/2022

12/2022

102 projektový záměr

2 500 000 Kč

01/2023

12/2024

150 projektový záměr

3 500 000 Kč

2022

2024

5 projektový záměr

19 500 000 Kč

2022

2023

8 zpracovaná PD

7 000 000 Kč

03/2023

06/2024

20 projektový záměr

8 200 000 Kč

06/2023

08/2024

16 projektový záměr

188 597 209 Kč

1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou EFRR v žádosti podporu v IROP.

Z toho podíl
EFRR 1)

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

