Zřizovatel
Celkem
Počet předložených záměrů
Předpokládané náklady pro všechny záměry
Počet záměrů s nejvyšší prioritou zařazených do seznamu
investičních intervencí pro IROP
Předpokládané náklady pro záměry s nejvyšší prioritou
zařazené do seznamu investičních intervencí pro IROP

Kraj

Soukromý sektor

Církev

Obec

Ministerstvo

995

654

313

18

9

1

6 865,20 mil. Kč

4 277,18 mil. Kč

2 454,51 mil. Kč

85,30 mil. Kč

33,21 mil. Kč

15,00 mil. Kč

554

375

165

9

4

1

2 174,22 mil. Kč

1 426,05 mil. Kč

673,17 mil. Kč

42,00 mil. Kč

18,00 mil. Kč

15,00 mil. Kč

REDIZO školy

Název školy a adresa

Zřizovatel

Investiční oblast
(vyberte z nabídky)

Stručný popis projektového záměru

Plánované zajištění - počet
Předpokládané datum
Plánovaná kapacita - počet žáků,
Předpokládané datum
učitelů, kteří budou využívat
ukončení investičních
Odhad nákladů v mil. Kč zahájení investičních aktivit
kteří budou využívat nově vzniklé
nově vzniklé prostory, stroje,
aktivit
prostory, stroje, vybavení apod.
(měsíc rok)
vybavení apod.
(měsíc rok)

Zdroje na zajištění
spolufinancování
(vyberte z nabídky)

Specifikace zdroje a zajištění
spolufinancování

Zdroje na udržitelné financování
provozních nákladů
(vyberte z nabídky)

Komentář

Stávající stav přípravy záměru
(vyberte z nabídky)

650076991

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.; Gregorova
2582/3, 70200 Ostrava

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení vzdělávací softwaru a hardwaru pro potřeby výuky - zařízení a
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním programy. V současnosti jsou k dispozici přenosné laptopy po žáky.

200

60

0.30

září 2016

listopad 2016

ano

Ze školního rozpočtu na školní rok
2016/2017, 1/10

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

691010366

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.; Zalužanského 1192/15, 703 00 OstravaVítkovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace učeben, zajištění konektivity a bezbariérovosti na AGEL
Střední zdravotnické škole s. r. o.

300

5

6.00

červenec 2019

srpen 2020

ano

zřizovatel školy

ano

V rámci projektu bude vybudována učebna
laboratorní technologie mikrobiologie,
biochemie, apod. Dále pak bude
modernizována jazyková učebna,
zpracovaný projektový záměr
multimediální učebna, odborná učebna
poskytování první pomoci a zdravotnické
péče. Realizováno bude zabezpečení
konektivity a zajištění bezbariérovosti.

691010366

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.; Zalužanského 1192/15, 703 00 OstravaVítkovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace učeben na AGEL Střední zdravotnické škole s. r. o. Ostrava

250

6

1.50

červenec 2019

srpen 2020

ano

zřizovatel školy

ano

V rámci projektu budou dovybaveny
odborné učebny zaměřené na výuku
zdravotnického personálu a vybavena bude
zpracovaný projektový záměr
také jazyková učebna. Do této učebny
budou pořízeny počítače se speciálním
softwarem pro výuku cyzích jazyků.

691010366

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.; Zalužanského 1192/15, 703 00
Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Zkvalitnění výukového prostředí žáku AGEL Střední zdravotnické
školy a VOŠ

400

20

10.00

září 2019

prosinec 2020

ano

zřizovatel školy

ano

V rámci projektu budou vybudovány
prostory odborných učeben
zdravotnicnických oborů a VOŠ

691010366

AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.; Zalužanského 1192/15, 703 00
Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Odborný SW vč. HW pro zdravotnické obory AGEL Střední
zdravotnická škola a VOŠ

400

20

4.00

září 2019

prosinec 2020

ano

zřizovatel školy

ano

Obměna zastaralého SW a HW výbava
zpracovaný projektový záměr
novým, podle aktuálních standardů

651035759

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství; Dušní 1106/8, 703 00
Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení odborných učeben pro realizaci
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
praktického vyučování - TOS, TPP, baristika, barmanství, sommeliérství,
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
cvičná kancelář pro vzdělávání v podnikavosti

500

65

8.00

červen 2017

září 2017

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

651035759

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství; Dušní 1106/8, 703 00
Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

rozvoj vnitřní konektivity školy a vyřešení funkčního a bezpečného
připojení k internetu

500

65

5.00

červen 2016

září 2016

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

651035759

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství; Dušní 1106/8, 703 00
Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

500

65

5.00

červen 2017

září 2017

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

651035759

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství; Dušní 1106/8, 703
00 Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

500

65

5.00

červen 2020

prosinec 2021

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

651035759

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství; Dušní 1106/8, 703
00 Ostrava-Vítkovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy

500

65

5.00

červen 2020

prosinec 2021

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017664

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00
Ostrava - Vítkovice

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

rozvoj vnitřní konektivity školy a vyřešení funkčního a bezpečného
připojení k internetu

500

60

5.00

červenec 2016

září 2016

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017664

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00
Ostrava - Vítkovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vnitřní zařízení a materiálové vybavení odborných učeben pro výuku
jazyků, IT technologií, cvičná kancelář pro vzdělávání v podnikavosti

500

60

10.00

červenec 2016

září 2016

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017664

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00
Ostrava - Vítkovice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

500

60

5.00

červenec 2017

září 2017

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017664

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703
00 Ostrava - Vítkovice

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Odborné učebny

500

60

5.00

červen 2019

prosinec 2021

ano

vlastní zdroje, úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Výstavba učebny praktického výcviku pro výuku předmětů se zaměřením
na hotelnictví a hotelový provoz.

Privátní sektor

zpracovaný projekt

zpracovaný projektový záměr

60

5

1.50

leden 2017

prosinec 2017

ano

vlastní prostředky školy

ano

Specializovaná učebna bude využívána při
výuce odborných předmětů studentů
hotelnictví - se zaměřením na výuku
nic z uvedeného dosud připraveno není
předmětů Technika obsluhy a služeb a Food
and Beverage Management.

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Modernizace učebny výpočetní techniky pro aplikaci teoretických znalostí
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním do praxe.

400

50

2.00

září 2016

červenec 2017

ano

vlastní prostředky školy

ano

Vytvořením moderní učebny výpočetní
techniky rozšíříme praktické dovednosti
studentů např. při využívání specifických IT
aplikací v rámci odborné praxe studentů na zpracovaný projekt
reálných pracovištích (např. používání
rezervačních systémů cestovních kanceláří,
rezervačních hotelových systémů apod.)

Privátní sektor

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

400

40

2.00

září 2016

září 2017

ano

vlastní prostředky školy

ano

Součástí tohoto záměru by byla
modernizace stávajících učeben výuky
všeobecně-vzdělávacích i odborných
předmětů. Prostředky by byly využity pro
nic z uvedeného dosud připraveno není
modernizaci učeben pro výuku cizích jazyků
(v současnosti vyučujeme na naší škole 5
cizích jazyků) a také pro vybavení a
modernizaci učebny výpočetní techniky.

Privátní sektor

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Vytvoření bezbariérových úprav školy a vnitřního zařízení školy.
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

400

50

5.00

leden 2017

prosinec 2017

ano

vlastní prostředky školy

ano

Tímto stavebním záměrem by došlo k
modernizaci prostor s ohledem na podporu
inkluzivního vzdělávání studentů se
specifickými vzdělávacími potřebami. Došlo zpracovaný projekt
by k modernizaci sociálních zařízení,
bezbariérových vstupů a také úprava
vnitřních prostor školy.

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Vybavení odborných učeben

400

50

5.00

červen 2020

prosinec 2021

ano

vlastní prostředky školy

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybudování cvičného školního pracoviště výukové laboratoře pro
živočišnou výrobu zemědělských oboůr

155

5

2.00

březen 2018

září 2018

ano

vlastní zdroje 15 %

ano

realizaci záměru podmiňuje získání
peněžních prostředků

nic z uvedeného dosud připraveno není

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Vybudování cvičného školního pracoviště oboru tiskař a polygrafie

150

6

2.00

duben 2018

srpen 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

120

30

1.50

leden 2017

prosinec 2017

ne

Nepředpokládáme spolufinancování projektu.

ano

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Vzhledem k stále rostoucím potřebám počítačové a softwarové
vybavenosti spojené s internetem, by záměrem projektu byl rozvoj vnitřní
konektivity školy a rychlého internetového připojení. Realizací záměru by
došlo ke zvýšení efektivity vzdělávání a možnosti zakoupení (či propojení s
jinými odbornými ateliéry) odborných softwarů, které jsou s konektivitou
spjaty. V současnosti škola využívá vnitřní konektivitu nejednotnou,
vytvořenou postupně od vzniku školy a jednotlivé odborné učebny nejsou
propojeny (fungují jako samostatné jednotky).

120

35

1.00

leden 2017

srpen 2017

ne

Nepředpokládáme spolufinancování.

ano

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

nic z uvedeného dosud připraveno není

20

5

5.50

leden 2018

prosinec 2018

ne

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

ano

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

nic z uvedeného dosud připraveno není

50

10

2.00

leden 2018

prosinec 2018

ne

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

ano

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

nic z uvedeného dosud připraveno není

5

0

1.00

září 2016

červenec 2017

ano

Dle potřeby vlastní zdroje ve výši do 10%.

ano

Instalace zařízení umožní studium na škole
potenciálním invalidním žákům oboru
nic z uvedeného dosud připraveno není
Veřejnosprávní činnost.

600020592

AHOL - Vyšší odborná škola; Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600020592

AHOL - Vyšší odborná škola; Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

600020592

AHOL - Vyšší odborná škola; Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00

600020592

AHOL - Vyšší odborná škola; Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00

600020592

AHOL - Vyšší odborná škola; Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00

600171213

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace; Tyršova 611/2, 737
01 Český Těšín

Kraj

600171213

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace; Tyršova 611/2, 737
01 Český Těšín

Kraj

Privátní sektor

Modernizace učeben teoretické a praktické výuky.

650003551

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola,
s.r.o.; Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

Záměrem projektu by byl nákup SW a HW odpovídají současným
odborným požadavkům trhu práce tak, aby žáci pracovali s vybavením
využívaným ve skutečném firemním prostředí. Škola je dobře HW a SW
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
vybavena, ale vzhledem k rychlému vývoji techniky a sofwarům v této
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním oblasti je přímo nutností zajišťovat žákům podmínky, se kterými se setkají
na trhu práce (současné vybavení bude v roce 2017 značně zastaralé).
Odborné vzdělávání je spojeno i se vzděláváním ve všeobecných
předmětech (např. Ekonomika - fiktivní firma).

650003551

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola,
s.r.o.; Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

650003551

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola,
s.r.o.; Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

Záměrem projektu by byl nákup budovy a její rekonstrukce sloužící k
dalšímu vzdělávání uměleckého kováře. Zároveň by došlo k vytvoření
odborných učeben sloužící pro výuku praktické a teoretické části dalšího
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně vzdělávání. V rámci rekonstrukce stávajícího stavu by došlo k výměně
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
svítidel, opravě střechy, rozvodů - elektroinstalace dle aktuálních norem,
topných zařízení, vytvoření bezbariérové WC, výměně oken a k zateplení
budovy. V rámci projektových aktivit by došlo k pořízeno nového zařízení
a strojů odpovídajícím požadavkům trhu práce.

650003551

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola,
s.r.o.; Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Záměrem projektu by bylo vytvoření odborných učeben pro další
vzdělávání (rekvalifikační kurzy školy) odpovídají současným odborným
požadavkům trhu práce. Součástí specializovaných učeben by bylo i vnitřní
zařízení, odborné technické a materiálové vybavení.

600017729

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola; Sládečkova 393/90,
715 00 Ostrava-Michálkovice

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Instalace chybějících schodišťových plošin pro invalidní vozíky.

600017729

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola; Sládečkova 393/90,
715 00 Ostrava-Michálkovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování 2 nových specializovaných učeben (1 pro odborné předměty,
1 pro přírodovědné vzdělávání) a rekonstrukce 2 počítačových učeben.

250

17

1.00

září 2016

červenec 2017

ano

Dle potřeby vlastní zdroje ve výši do 10%.

ano

Obě počítačové učebny jsou využívány i při
nic z uvedeného dosud připraveno není
výuce cizích jazyků.

600017729

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola; Sládečkova 393/90,
715 00 Ostrava-Michálkovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybavení a úpravy 8 učeben pro individuální a skupinovou výuku s
využitím IT.

250

17

2.00

září 2017

srpen 2019

ano

Dle potřeby vlastní zdroje ve výši do 10%.

ano

Učebny budou vybaveny žákovkými i
učitelskými stanicemi, dataprojektorem s
ozvučením a speciálním nábytkem.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017729

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola; Sládečkova 393/90,
715 00 Ostrava-Michálkovice

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Zřízení kvalitního internetového připojení školy výměna školního serveru a
kompletní renovace kabelové i bezdrátové sítě, síťových prvků a dalších
součástí.

250

17

1.00

září 2017

srpen 2019

ano

Dle potřeby vlastní zdroje ve výši do 10%.

ano

Zajištění adekvátní kvality internetového
připojení a renovace školní infrastruktury.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017541

Biskupské gymnázium v Ostravě; Karla Pokorného 1284/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Církev

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba kabinetů a odborných učeben biologie, chemie, laboratoře
biologie, informatiky, včetně vnitřního zařízení a materiálového vybavení

360

15

5.00

červen 2018

září 2018

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017541

Biskupské gymnázium v Ostravě; Karla Pokorného 1284/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Církev

bezbariérové úpravy ve SŠ včetně vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a kompenzačními pomůckami

Vytvoření bezbariérových úprav uvnitř školy, vybudování výtahu, stavební
úpravy související se sociální inkluzí

360

37

4.00

červen 2018

září 2018

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Zkvalitnění počítačové sítě a informačního systému školy. Vybavení PC
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
učeben, jazyková učebna. Vybavení zařízením pro výuku odborného
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním výcviku učebního oboru Reprodukční grafik. Nákup multimediální techniky
do učeben.

260

27

1.75

květen 2016

srpen 2019

ano

částečně zřizovatel a úvěr

ano

schválení úvěru a získání dotace.

zpracovaný projektový záměr

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

220

20

2.00

květen 2020

srpen 2022

ano

částečně zřizovatel a úvěr

ano

schválení úvěru a získání dotace.

zpracovaný projektový záměr

600016901

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.; B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín

600016901

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.; B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín

Privátní sektor

Privátní sektor

Vybavení odborné učebeny pro výuku ICT. Vybavení zařízením pro
výuku odborných předmětů maturitního oboru Informační
technologie. Nákup multimediální techniky do učeben.

600020550

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.; P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek

Privátní sektor

Privátní sektor

Záměrem je inovace stávající počítačové učebny, kde stáří počítačů je cca
10 let; dále nahrazení datového serveru (původní stáří cca 12 let). Bude
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
pořízeno celkem 17 počítačů, dataprojektor, datový server a router.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
Software bude využit stávající pořízený v rámci multilicencí, navíc bude
pořízen pouze software Photo Zooner.

200

20

0.80

srpen 2016

prosinec 2018

ano

Vlastní zdroje, optimální výše
spolufinancování do 20 %.

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Záměrem je realizace bezbariérového hlavního vstupu do budovy školy a
zároveň úprava vstupu do knihovny školy (výměna dveří a zajištění
bezbariérového vstupu). Současně bude rekonstruováno WC a upraveno
na zajištění bezbariérových požadavků.

200

20

0.45

září 2016

prosine 2017

ano

Vlastní zdroje, optimální výše
spolufinancování do 20 %.

ano - nepředpokládáme však navýšení
stávajících provozních nákladů

Realizace záměru je podmíněna získáním
dotace a výší spolufinancování uvedenou v nic z uvedeného dosud připraveno není
konkrétní výzvě.

Realizace záměru je podmíněna získáním
dotace a výší spolufinancování uvedenou v
konkrétní výzvě. Celkový počet studentů
cca 200, počet studentů využívajících
prostory a vybavení je závislý na počtu
studujících zdravotně postižených studentů.
ano, nepředpokládáme však vznik dalších
nic z uvedeného dosud připraveno není
V současné době studuje na naší škole
provozních nákladů
jedna tělesně postižená studentka
(kvadruplegik, trvale upoutána na
vozíku,nutná stálá asistence). Uvedený
projektový zájem by značně usnadnil její
studium a studium dalších podobných
studentů.

600020550

GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.; P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek

600016536

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace; Masarykova
třída 1313, 735 14 Orlová-Lutyně

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální přírodovědná učebna pro výuku odborných
předmětů s využitím 3D technologií

630

20

2.30

říjen 2018

srpen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

celkem 1 ucebna (24+1)

zpracovaný projektový záměr

600016536

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace; Masarykova
třída 1313, 735 14 Orlová-Lutyně

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializované multimediální učebny pro výuku odborných předmětů a
jazykové vzdělávání

630

20

4.40

říjen 2018

srpen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Celkem 2 ks učebny (24+1)

zpracovaný projektový záměr

600016536

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace; Masarykova
třída 1313, 735 14 Orlová-Lutyně

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná venkovní multimediální učebna pro výuku odborných
předmětů a jazykové vzdělávání

630

20

2.00

říjen 2018

srpen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

bez specifikace

zpracovaný projektový záměr

600016234

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
organizace; Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

600016234

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
organizace; Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Mobilní učebna VT obsahující 30+1 konvertibilních notebooků včetně kufrů
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním s napájením notebooků

600016234

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková
organizace; Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

Vybudování WiFi sítě školy s nahrazením páteřních prvků počítačové sítě.

470

45

1.60

červenec 2017

listopad 2017

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Nezbytná součást pro rozvoj výuky ve škole
prostřednictvím mobilních technologií.
Bezdrátová síť s dostatečnou kapacitou pro
zpracovaný projektový záměr
souběžnou práci všech žáků ve třídách a
odborných učebnách. Vše napojeno na
neblokující páteřní infrastrukturu.

470

45

1.50

červenec 2018

listopad 2018

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Mobilní zařízení dostačující pro výuku žáků
1 : 1 (1 žák, 1 mobilní zařízení) v celé třídě
s vazbou na cizí jazyky, přírodní vědy a
zpracovaný projektový záměr
práce s digitálními technologiemi (klíčové
kompetence).

408

14

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016188

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Sokolovská
466/34, 795 01 Rýmařov

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Rekonstrukce minigastro centra pro odborný výcvik. Zastaralé vybavení se
rozšíří o prostory na stolničení, výcviková kuchyň bude vybavena novým
zařízením, moderní pracovním stolem. Bude provedena rekonstrukce
elektronistalace, rozvodů vody a odpadů. Nové podlahové krytiny.

120

6

0.60

červenec 2016

srpen 2016

ano

Rekonstrukce elektroinstalace 150 tis.
vlastní IF. Stavební úpravy, omítky, rozvody
vody 250 tis. vlastní IF. Obnova nábytku pro
výcvikovou kuchyň 200 tis. provozní zdroje.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016188

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Sokolovská
466/34, 795 01 Rýmařov

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace výuky přírodovědných předmětů - laboratoř chemie,
vybavená pomůckami pro výuku chemie a fyziky na gymnáziu. Krajský
projekt připravuje modernizaci laboratoře chemie nábytkem a vybavením.

250

2

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016188

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Sokolovská
466/34, 795 01 Rýmařov

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Rekonstrukce učebny fyziky. Stávající laboratoř Fy a učebna Fy nehovují.
Nové učební systémy Pasco nelze hodnotně využívat. Učebna se propojí s
kabinetem a vytvoří komplex laboratoř a multilediální učebny fyziky.

200

17

0.88

květen 2016

září 2016

ne

PO 100%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016188

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Sokolovská
466/34, 795 01 Rýmařov

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Nákup traktoru pro výuku autoškoly.

70

5

1.30

leden 2017

červenec 2017

ne

MSK 70%, PO 30%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016188

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Sokolovská
466/34, 795 01 Rýmařov

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Dovybavení učebny a dílen pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů

55

4

1.20

leden 2018

září 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016188

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace; Sokolovská
466/34, 795 01 Rýmařov

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Zajištění bezbariérového vstupu do 3 budov teoretického vyučování,
rozšíření kapacit WC invalida a schodolezů.

300

25

1.50

červen 2019

září 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod
Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Elektrolaboratoře

159

6

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod
Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Jazykové laboratoře

600

7

2.00

duben 2019

říjen 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod
Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Multimediální učebna
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

200

10

1.50

duben 2019

říjen 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy

Mechatronická dílna

150

6

2.70

září 2019

září 2021

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy

Robotika pro průmysl 4.0

180

7

1.90

září 2019

září 2021

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Virtuální realita ve výuce

500

8

2.00

září 2019

září 2021

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Specializovaná učebna s virtuálnbí
realizou pro výuku na střední škole

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016749

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace;
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy

Modernizace učebny počítačových sítí

250

4

3.00

září 2019

září 2021

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Modernizace specializované učebny
pro výuku počítačových sítí. Projekt
MVIT II

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016366

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Rekonstrukce WiFi sítě. Stávající pokrytí WiFi signálem je kapacitně
nevyhovující a technologicky zastaralé. Plánujeme vybudování nového
pokrytí prostřednictvím moderního zařízení, tak, abychom jednoduše a
efektivně mohli spravovat účty uživatelů připojených k internetu a tím
posílili mj. bezpečnost uvnitř školní sítě.

120

16

1.30

srpen 2016

prosinec 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Privátní sektor

Pořízení dataprojektorů a notebooků. Stávající dataprojektory a notebooky
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
jsou již na hranici životnosti. Vzhledem k organizaci výuky (zaměření školy
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním na využívání ICT techniky a moderních e-learningových metod výuky),
plánujeme pořídit nové dataprojektory a notebooky do učeben.

120

16

1.20

říjen 2018

červen 2019

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebna přírodních věd. Učebna je vybavena zcela nevyhovujícím
zařízením (ze 70. let) a tudíž nesplňuje požadavky odpovídající současným
standardům v oblasti výuky přírodních věd. Plánujeme vybavení učebny
ICT technikou a laboratotním vybavením na odpovídající technické úrovni.

121

3

1.50

říjen 2018

červen 2019

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Zpracován rozpočet s přesně vybraným
vybavením, zpracována anotace projektu
(projektový záměr)

Zpracovaný projektový záměr

120

4

1.20

říjen 2018

červen 2019

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016366

600016366

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

600016366

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Jazyková učebna. Stávající prostory jsou bez vnitřního vybavení s
nevyhovující podlahovou krytinou. Plánujeme standardní zařízení učebny lavicemi s židlemi, katedrou s kancelářskou u židlí a bílou tabulí. Učebna
bude vybavena také ICT technikou - notebookem s příslušenstvím,
reproduktory a dataprojektorem s promítacím plátnem. Dále bude
položena podlahová krytina, odizolovány vstupní dveře do vedlejší učebny
a místnost bude vymalována a doplněna plakáty s jazykovou tématikou.

600016366

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky, 3D
tisku+3Dskenování a dalších odborných předmětů

120

4

3.10

říjen 2018

červen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016366

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializované multimediální učebny pro výuku odborných předmětů a
jazykové vzdělávání

120

4

6.00

říjen 2018

červen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016366

Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.; Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná učebna výuky chemie

120

4

1.50

říjen 2018

červen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Zpracovaný projektový záměr

600017494

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava,
příspěvková organizace; Hladnovská 35/1332, 710 00 Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Rekonstrukce laboratoře biologie

540

4

2.10

leden 2018

duben 2018

ano

Předpoklad 15% podíl na spolufinancování

ano

Nevyhovující, zastaralé podmínky
laboratoře pro realizaci pokusů s žáky a
vytváření projektových dnů pro žáky
okolních základních škol v rámci biologie a
environmentální výchovy.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016463

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace; Frýdecká 689/30,
737 01, Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Realizace nové učebny jazyků rekonstrukcí stávající laboratoře fyziky

370

10

0.70

červenec 2016

srpen 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

moderní výuka jazyků bude podpořena
nic z uvedeného dosud připraveno není
novou učebnou ve stylu jazykové laboratoře

600016463

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace; Frýdecká 689/30,
737 01, Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování
bezbariérových přístupů :
1. Specializovaná učebna biologie - 16 + 1 – učebna ve 2.NP
2. Přípravna - biologie – 2.NP
3. Specializovaná učebna jazyků – 16 + 1 – učebna č.1 (upgrade v malé
učebně)
4. Specializovaná učebna jazyků - 16 + 1 – učebna č.2 (upgrade v malé
učebně)
5. Zřízení nového WC pro imobilní žáky v 1. a 2. NP
6. Zajištění přístupu pro imobilní žáky – schodolez (umístění, dobíjení)

370

12

7.50

červenec 2017

prosinec 2018

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

moderní výuka jazyků bude upgradem dvou
učeben ve stylu jazykové laboratoře, nová
učebna přírodovědy včetně 3D modelů ,
zpracovaný projektový záměr
toto vše připraví studenty pro
konkurenceschopnot na trhu práce a pro
dlaší vzdělávání

600016463

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace; Frýdecká 689/30,
737 01, Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

364

12

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Specializovaná multimediální učebna pro výuku informatiky a dalších
odborných předmětů

370

12

2.50

říjen 2018

říjen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016463

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace; Frýdecká 689/30,
737 01, Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600016463

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace; Frýdecká 689/30,
737 01, Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná venkovní multimediální učebna pro výuku odborných
předmětů a jazykové vzdělávání

370

12

2.00

říjen 2018

říjen 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016463

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace; Frýdecká 689/30,
737 01, Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky, 3D
tisku+3Dskenování a dalších odborných předmětů

370

12

3.00

říjen 2018

prosinec 2020

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017249

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace; Dr. Ed. Beneše 586/7,
748 01 Hlučín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Chemická laboratoř

300

5

1.50

leden 2016

prosinec 2016

ano

deset procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600017249

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace; Dr. Ed. Beneše 586/7,
748 01 Hlučín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Biologická laboratoř

300

5

0.60

leden 2016

prosinec 2016

ne

deset procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600017249

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace; Dr. Ed. Beneše 586/7,
748 01 Hlučín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

283

4

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016773

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; 17. listopadu 526,
743 01 Bílovec

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Kompletní rekonstrukce laboratoře fyziky. Celková rekonstrukce laboratoře
fyziky spočívající v celkové výměně nábytku, rozvodů elektřiny, plynu,
vody a rekonstrukce stávajícího osvětlení.

420

10

1.00

červenec 2019

srpen 2019

ne

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016773

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace; 17.
listopadu 526, 743 01 Bílovec

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Kompletní rekonstrukce učebny praktických činností zameřené na
praktické využití teoretických poznatků z oblasti matematiky,
biologie, fyziky, geografie a chemie. Celková rekonstrukce
učebny spočívající v celkové výměně nábytku, rozvodů elektřiny,
plynu, vody a rekonstrukce stávajícího osvětlení.

400

12

1.80

červen 2020

srpen 2020

ne

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600

50

1.97

červen 2018

srpen 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017478

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Marie Majerové
1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

Vybudování zázemí pro moderní výuku přírodovědných předmětů a
informatiky, vytvoření podmínek pro badatelskou a experimentální výuku
přírodovědných předmětů a aplikaci digitálních technologií v předmětech
všeobecného vzdělávání. Součástí projektu je: nákup 6 sad měřicích
přístrojů sady Vernier a 1 ks termokamery pro podporu přírodovědných
předmětů (fyzika, chemie, biologie), nákup 20 ks IPadů, rekonstrukce
odborných počítačových učeben pro podporu výuky dovedností v oblasti
informačních technologií a počítačové grafiky (55 ks PC + monitor + ZSW,
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
3 ks dataprojektorů, nákup software Adobe Photoshop pro výuku grafiky
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
na PC. Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti v jednom pavilonu
(vybudování plošiny, úprava WC). Experimentální výuka je zařazována do
běžných hodin přírodovědných předmětů, ale zejména do početně
zastoupených hodin laboratorních prací (zařazeno: v sekundě fyzika,
biologie, v tercii: chemie, v kvartě: fyzika, biologie, v 1. ročník/kvintě a 2.
ročníku/sextě: fyzika, biologie, chemie). IPady umožňují využití digitálních
učebních materiálů napříč všemi vyučovanými předměty. V rozpočtu je
zahrnuta cena za projektovou přípravu.

600017478

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Marie Majerové
1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Rozšíření WIFI sítě pro všechny žáky a učitele. Díky pokrytí celé školy
signálem WIFI budeme moci ve výuce využívat Ipady ve všech
předmětech. Zajištění bezbariérovosti ve čtyřech pavilonech (vybudování
plošiny, úprava WC).

600

50

4.50

červen 2018

srpen 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017486

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace;
Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Posílení a rozšíření stávajícího bezdrátového pokrytí budovy školy.

400

33

0.40

leden 2017

červenec 2017

ano

fond organizace 20 %

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017486

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace;
Volgogradská 2632/6a, 700 30 Ostrava

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Modernizace HW prostředků na učebnách výpočetní techniky.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

400

33

0.70

leden 2017

srpen 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016447

Gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

400

27

2.00

červenec 2019

srpen 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

600016251

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace; nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení tabletů a výukových programů pro podporu jazykového vzdělávání
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

300

26

0.5

duben 2016

červenec 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016251

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace; nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování chemické laboratoře včetně moderních učebních pomůcek stávající laboratoř je zastaralá.

300

2

1.50

březen 2017

srpen 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

získání finančních zdrojů

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016251

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace; nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Multimediální jazyková učebna - nemáme

300

10

1.00

březen 2017

srpen 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016251

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace; nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

278

12

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016251

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková
organizace; nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

278

10

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016471

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace; J. A.
Komenského 328/2, 736 01 Havířov-Město

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Odborné učebny a kabinety v prostorách půdní vestavby (II. etapa)
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

400

32

6.80

duben 2020

prosinec 2020

ne

nejsou upřesněny

ano

schválení investičních prostředků

zpracovaný projektový záměr

600016480

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace; Mírová 1442/2, 735 06 Karviná-Město

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Nový HW a SW pro výuku ve 2 učebnách ICT
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

500

3

1.10

leden 2018

únor 2018

ne

škola - 0, MSK - 1.10

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016480

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace; Mírová 1442/2, 735 06 Karviná-Město

Kraj

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Bezbariérový přístup do všech pater
včetně bezbariérových úprav

5

1

0.80

červenec 2017

září 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

ano

pokud se podaří získat dotace zřizovatele
nebo našetřit vlastní finance

nic z uvedeného dosud připraveno není

Privátní sektor

Budování odborných učeben gymnázia

600016056

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace; Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Obnova PC v počítačové učebně, nákup výukových programů
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

350

33

0.5

leden 2017

srpen 2017

ne

nutno našetřit do investičního fondu nebo z
provozních prostředků. popř. dotace
zřizovatele

600016820

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace; Palackého 1329/50, 741 01 Nový
Jičín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba laboratoře fyziky, modernizace vybavení, pořízení IT technologií,
rozvoj nových metod výuky, práce s digitálním střihem, 3D tisk, virtuální
realita, zabezpečení školy, bezbariérovost školy.

330

10

4.00

červen 2018

říjen 2018

ano

investiční fond organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016820

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace; Palackého 1329/50, 741 01 Nový
Jičín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba dvou jazykových laboratoří, modernizace vybavení, pořízení IT
technologií, vybavení nábytkem, žákovsých a učitelského pracoviště.

420

14

1.20

červen 2018

srpen 2018

ano

investiční fond organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017451

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace; Františka Hajdy 1429/34,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Vybudování bezbariérového přístupu do učeben hudební a výtvarné
výchovy (schodišťová plošina)

2

1

0.50

srpen 2016

srpen 2016

ano

vlastní zdroje - stavební úpravy

ano

zbytek školy je bezbariérový, zvýšení počtu
zpracovaný projekt
studentů s tělesným hendikepem

600017451

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace; Františka Hajdy 1429/34,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování moderní laboratoře chemie včetně váhovny

600

8

1.50

leden 2017

leden 2017

ano

vlastní zdroje - stavební úpravy

ano

stávající laboratoř chemie je nevyhovující,
potřeba vybavit novým nábytkem a
moderními pomůckami, včetně vybavení
váhovny

zpracovaný projektový záměr

Úprava odborné posluchárny fyziky

600

8

0.40

říjen 2016

říjen 2016

ano

z vlastních zdrojů budou financovány
stavební úpravy

ano

z projektu ESF byla vybudována moderní
laboratoř fyziky, posluchárnu je třeba
vybavit novým stavitelným nábytkem

zpracovaný projektový záměr

600017451

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace; Františka Hajdy 1429/34,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017451

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace; Františka Hajdy 1429/34,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Modernizace počítačových učeben včetně technické podpory se
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním zaměřením na přírodní vědy

600

4

1.20

červenec 2018

srpen 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

modernizace 2 počítačových učeben, 35
počítačů, nábytek, klimatizace, zatemnění, zpracovaný projektový záměr
server, elektrorozvody, podlahová krytina

600017451

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace; Františka Hajdy 1429/34,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace 4 jazykových učeben

600

10

0.25

červenec 2019

srpen 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

modernizace 4 jazykových učeben,
dataprojektor, počítač, kvalitní ozvučení

zpracovaný projektový záměr

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace chemické laboratoře: Předpokládáme provedení rekonstukce
rozvodů plynu, vody a elektřiny k jednotlivým pracovním stolům,
rekonstrukci podlahy, pořízení nového nábytku, instalaci vzduchotechniky
a posílení bezpečnostních prvků pro práci v laboratoři. Počítáme rovněž se
zajištěním bezbariérového přístupu do laboratoře.

450

12

3.00

květen 2018

září 2018

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Aktuálně máme k dispozici pouze cenovou
nabídku vzduchotechniky a cenový odhad
zajištění bezbariérovosti.

nic není připraveno

Vnitřní konektivita školy

356

30

0.25

červenec 2017

srpen 2017

ano

dotační program, vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016269

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace; Komenského 713, 739 61 Třinec

Kraj

691000565

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

691000565

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení HW a SW do učeben a kabinetů
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

356

30

1.50

leden 2017

září 2017

ano

dotační program, vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

691000565

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Bezbariérové vstupy a schodiště

356

30

1.00

červenec 2017

srpen 2018

ne

vlastní, dotační program, bankovní úvěr

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

691000565

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba laboraří pro výuku chemie/biologie/fyziky a/ cizí jazyky a
počítačové učebny

356

30

2.00

červenec 2017

září 2017

ne

dotační program, vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

691000565

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Venkovní třída pro přírodovědné a jazykové předměty

356

10

0.60

leden 2018

prosinec 2018

ne

dotační program, vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

691000565

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Mobilní počítačová učebna pro podporu výuky přírodních věd

356

10

1.00

leden 2018

prosinec 2018

ne

dotační program, vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600016641

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.; Tajovského 2 Havířov-Podlesí

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení nejnovějšího operační systému Windows.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

200

20

0.50

leden 2017

duben 2017

ano

školné, 15%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016641

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.; Tajovského 2 Havířov-Podlesí

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení aktuálního balíku Office
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

200

20

0.35

leden 2017

duben 2017

ano

školné, 15%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016641

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.; Tajovského 2 Havířov-Podlesí

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Napojení školy na optickou síť ve městě a vybudování wifi pokrytí celé
školy.

200

20

0.35

červenec 2016

srpen 2016

ano

školné, 20%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016641

Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.; Tajovského 2 Havířov-Podlesí

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování nové PC učebny pro 17 žáků pro obor hotelnictví. Software
bude zaměřen na nový trend výuky TPP a cestovního ruchu.

17

4

2.00

leden 2017

červenec 2017

ano

školné, 10%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171256

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace; Mariánská 252,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pořízení třítroubé pece pro zkvalitnění odborného výcviku oboru cukrář.

60

5

0.10

září 2016

září 2016

ano

vlastní zdroje

ano

modernizace technického zabezpečení
praktického vyučování

zpracovaný projektový záměr

ano

Realizací akce se docílí splnění
hygienických norem týkajících se
potravinářského provozu a podmínek pro
osobní hygienu. Dojde ke zkvalitnění
vzdělávání žáků v oblasti praktického
vyučování v souladu s moderními trendy v
oblasti cukrářské výroby. Současně budou
řešeny koncepční záměry školy (resp.
zřizovatele) v souvislosti s rozšířením
kapacit za cukrářskou dílnu, která se
nacházela na již neexistujícím odloučeném
pracovišti školy v hotelu Praha v Novém
Jičíně. Zrekonstruované pracoviště
odborného výcviku oboru Cukrář navíc
prostorově i funkčně naváže na již
vybudované Gastrocentrum.

zpracovaný projekt

600171256

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace; Mariánská 252,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci učebny odborného výcviku oboru
Cukrář včetně dodání technologií pro cukrářskou výrobu. Ze stavebního
hlediska se jedná o rozdělení prostoru do několika pracovních boxů,
úpravu podlahy a obkladů stěn, úpravu sítí pro jednotlivá pracoviště a
instalaci vzduchotechniky.

60

5

3.77

červenec 2017

srpen 2017

ne

rozpočet zřizovatele

600171256

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace; Mariánská 252,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Jedná se o rekonstrukci učebny teoretického vyučování na jazykovou
laboratoř. Ze stavebního hlediska se jedná o úpravu podlahy (pokrytí
kobercem) a instalace svislých žaluzií pro zlepšení akustiky. Vybavením
odpovídajícím nábytkem a potřebnými technologiemi.

400

9

1.80

červenec 2018

srpen 2019

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Realizací jazykové učebny dojde k rozšíření
kapacitních možností školy pro vzdělávání
žáků v jazykové oblasti, která je
v návaznosti na odborné zaměření školy
nedílnou součástí profilu absolventa školy.
Žákům bude poskytnuto moderní výukové
prostředí, které bude odpovídat současným
požadavkům na výuku jazyků i
psychologicko hygienickým požadavkům.
Používání digitálních technologií a materiálů
ve výuce jazyků je pro žáky motivující a je cenová kalkulace
v souladu s moderními trendy ve výuce
jazyků a koncepčními záměry školy
v návaznosti na školní vzdělávací programy.
Kapacita učebny - 24 + 1 míst pro výuku
jazyků s využíváním sluchátek s mikrofony
pro poslech nahrávek. Součástí vybavení
budou také stolní počítače pro všechny
žáky. Dále bude učebna vybavena
interaktivním dataprojektorem,
vizualizérem, tiskárnou a audiotechnikou.

600017443

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace;
Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace učebny výpočetní techniky

520

45

1.50

leden 2019

srpen 2019

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017443

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace;
Gustava Klimenta 493/3, 708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Postavení výtahu, úprava 1 kabiny WC na bezbariérovou, odstranění prahů
u dveří

520

45

2.00

leden 2019

srpen 2019

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

ano

není

zpracovaný projektový záměr

600017311

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

Kraj

Vybudování odborné učebny IT. Škola má 100 % naplněné kapacity, má
650 žáků a studentů, avšak 3 vlastní učebny IT slouží pouze pro výuky IT a
nedostatek prostoru je pro výuku odborných a všeobecně vzdělávacích
předmětů. Cílem je tedy vybudování odborné učebny IT s moderními
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
technologiemi a speciálními programy pro výuku všeobecně vzdělávacích
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
a odborných předmětů a zvětšení podílu zapojení IT do jejich výuky. Zvlášť
důležité se jeví využití speciálních programů ve výuce, které jsou v praxi
nutné používat v rámci evidence a kontroly podmíněnosti zemědělských a
zahradnických činností - programy farmář, geocentrum apod.

600017311

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017311

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

Kraj

600017311

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

600017311

600017311

600017311

600016714

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace; Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace; Jičínská 528, 742 58 Příbor

500

30

3.00

leden 2019

prosinec 2019

ano

investiční fond školy, vlastní zdroje, povinná
spoluúčast INFRASTRUKTURA V
PŘEDŠKOLNÍM, PRIMÁRNÍM A SEKUNDÁRNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ I VOŠ (výstavba, rekonstrukce
a vybavení odborných učeben, laboratoří,
dílen a pozemků, úpravy budov a učeben,
nábytek, stroje, kompenzační pomůcky, ICT
konektivita škol) - IROP 2.4

Přírodovědné laboratoře středních škol. Vybudování laboratoře biologie škola má 100 % naplněnou kapacitu, množství hodin biologie a ekologie,
které jsou profilovými předměty řady oborů a nedostatek odborných
učeben a laboratoří - vybavení nábytkem, didaktickou technikou,
laboratorními přístroji.

500

10

2.00

leden 2017

prosinec 2017

ano

investiční fond školy, vlastní zdroje, povinná
spoluúčast INFRASTRUKTURA V
PŘEDŠKOLNÍM, PRIMÁRNÍM A SEKUNDÁRNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ I VOŠ (výstavba, rekonstrukce
a vybavení odborných učeben, laboratoří,
dílen a pozemků, úpravy budov a učeben,
nábytek, stroje, kompenzační pomůcky, ICT
konektivita škol) - IROP 2.4

ano

není

zpracovaný projektový záměr

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace technického zázemí pro zahradnické a zemědělské obory.
Vybavení moderní zahradní a drobnou zemědělskou farmářskou technikou
pro kvalitní praxe a odborný výcvik. Technika a vybavenost podniků se
modernizuje rychleji než umožní investiční fond školy. Výuka zaostává za
praxí.

500

20

5.00

leden 2018

červenec 2018

ano

investiční fond školy, vlastní zdroje, povinná
spoluúčast INFRASTRUKTURA V
PŘEDŠKOLNÍM, PRIMÁRNÍM A SEKUNDÁRNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ I VOŠ (výstavba, rekonstrukce
a vybavení odborných učeben, laboratoří,
dílen a pozemků, úpravy budov a učeben,
nábytek, stroje, kompenzační pomůcky, ICT
konektivita škol) - IROP 2.4

ano

není

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

610

12

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

Vybudování mobilní přírodovědné a odborné učebny pro výuku biologie,
fyziky, chemie a řízení a diagnostiku strojů s moderními měřícími přístroji
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
a sondami v návaznosti na sw a hw vybavení, spojení informatiky s
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
přírodovědnými a technickými dovednostmi, diagnostika a badatelství.
Terénní práce a praktická výuka přírodovědných předmětů.

500

10

2.50

květen 2018

prosinec 2018

ano

projekty ESF, spoluúčast školy

ano

Ideální pro souhrný krajský projekt za více
oborových škol.

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace odborného zázemí pro zemědělské obory. Vybavení testační
dílny a odborné učebny diagnostickou, měřící a opravárenskou technikou
pro výkon kvalitní praxe a odborného výcviku. Projektový záměr vznikl na
základě dlouholeté spoupráce zaměstnavatelů a školy.

500

10

3.00

květen 2018

prosinec 2018

ano

projekty ESF, spoluúčast školy

ano

Ideální pro souhrný krajský projekt za více
oborových škol.

zpracovaný projektový záměr

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro
praktické vyučování

Pořízení moderních počítačem řízených technologií v rámci
oborového clever regionu. Zaměření na tzv zemědělství 4.0 Precizní zemědělství. Pořízení počítačem řízených strojů a
souprav, využití automatizace a robotizace v zemědělství. Využití
senzorů v zemědělství. Nutné pro výuku oboru na prahu 4.
průmyslové revoluce - výuky pro udržitelný rozvoj.

400

20

12.00

leden 2020

červen 2020

ano

projekty ESF, spoluúčast školy

ano

Krajský mezioborový projekt na
zavádění chytrých technologií clever
region

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

V současné době je uvažovaná učebna standartní třídou vybavenou
plátnem, dataprojektorem, ozvučením a počítačem s monitorem. Naším
záměrem je vybudovat jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků s
podporou počítače, aby bylo možno využívat moderní metody vzdělávání
pro efektivnější získávání jazykových kompetencí žáků. V současné době
ve škole žádná taková učebna není.

400

12

0.87

únor 2017

srpen 2017

ano

investiční fond, 10-15%

ano

Součástí projektového záměru je také
rekonstrukce staré podlahy, vybudování
nových rozvodů elektrické energie a
datových rozvodů pro připojení počítačů.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Cílem je vytvořit multifunkční učebnu biologie a chemie, kde bude
probíhat jak klasická výuka biologie, tak i laboratorní cvičení. Výhodou
takové učebny bude možnost propojit teoretickou výuku s praktickými
pokusy a ukázkami. Jelikož budou všechny potřebné pomůcky a vybavení
pro praktickou činnost přímo v učebně, bude příprava a realizace hodin
jednodušší a efektivnější. Každý žák (nebo dvojice) bude mít k dispozici
vlastní laboratorní vybavení a dostatečný pracovní prostor. Učebna bude
vybavena pracovními stoly, které umožní jak teoretickou výuku, tak
praktické činnosti. Stoly budou napojeny přímo na elektrické rozvody, aby
bylo možno využívat elektrická zařízení jako mikroskopy, elektrické lupy,
manometry či soupravy Vernier. Součástí učebny budou skříně a poličky
pro pomůcky a vybavení, projektor a ozvučení.

400

7

1.55

květen 2018

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Součástí projektového záměru je také
rekonstrukce staré podlahy, vybudování
nových rozvodů elektrické energie a
datových rozvodů pro připojení počítačů.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

Kraj

600016714

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace; Jičínská 528, 742 58 Příbor

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600016714

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace; Jičínská 528, 742 58 Příbor

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

404

13

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

610550900

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Církev

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Nákup OS Windows, MS Office a speciální výukových programů pro žáky s
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním SVP

35

5

0.80

květen 2017

prosinec 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

610550900

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Církev

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

35

5

0.80

květen 2017

prosinec 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

610300814

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie; Frýdecká 691/34,
Český Těšín

Církev

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce Rekonstrukce sklepních prostor pro praktické učebny včetně úpravy
včetně bezbariérových úprav
bočního vchodu budovy do těchto prostor pro bezbariérový vstup

20

4

4.30

květen 2017

prosinec 2017

ne

nemáme vlastní zdroje k zajištění
spolufinancování

ano

bez komentáře

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017508

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace; Dr. Šmerala 25, 728 04
Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

1. Rekonstrukce laboratoře fyziky - původní stav z roku 1962, naprosto
nevyhovující technické vybavení a prostorová dispozice, bude
rekonstruováno pro využití badatelských forem výuky.

600

12

0.80

červenec 2016

srpen 2016

ne

projektové prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017508

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace; Dr. Šmerala 25, 728 04
Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

2. Učebna anglického jazyka - vzhledem k vývoji metod a forem je nutno
po cca 12 letech modernizovat koncepci specializované učebny AJ.

600

10

0.40

červenec 2016

srpen 2016

ne

projektové prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017508

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace; Dr. Šmerala 25, 728
04 Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

3. Výstavba badatelského centra polytechnického vzdělávání a
relaxační zóny žáků MGO v prostoru školního dvora MGO

600

40

8.00

květen 2020

září 2020

ne

projektové prostředky

ano

nutnost revitalizace prostoru, který od
nic z uvedeného dosud připraveno není
roku 1962 nebyl udržován a opravován

600020037

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace; Divadelní 138/4, Nový
Jičín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebna robotiky a 3D tisku bude navazovat na dílnu ICT. Cílem je vytvořit
komplexní pracoviště pro výuku výpočetní techniky pro obor Informační
technologie. Toto pracoviště žákům nabídne ucelený náhled na
polytechnické vzdělávání v moderních trendech ICT a bude zajišťovat
žákům získávání praktických dovednosti předmětech robotika a 3D
modelování.

120

4

1.30

červenec 2017

prosinec 2017

ne

vlastní učebna školy

120

4

0.50

září 2017

prosinec 2017

ne

prostory školní učebny

720

62

1.00

leden 2017

prosinec 2017

ano

MSK

Vybavení kompenzačními pomůckami, nábytkem a pomůckami určené pro
žáky se speciálními vzdělavacími potřebami

nepředpokládá se finanční nárok na
udržitelnost

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

bez nároku na financování udržitelnosti

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600020037

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace; Divadelní 138/4, Nový
Jičín

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Dílna ICT bude sloužit pro praktickou výuku žáků oboru Informační
technologie. Cílem projektu je pořídit vybavení: nábytkové sestavy,
technické zázemí - součástky pro stavbu PC, dílenské nářadí a nástroje.

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybudování dílny pro pol. vyučování pro NG

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

Učebna 1 (17 ks počítačů à 25000 Kč, vizualizér, dataprojektor, 3D
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
tiskárna, 3D scanner, reprosoustava, modernizace podlahy a elektro
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
rozvodů)

600

62

0.65

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora polytechnického vzdělání (výuka
základniho software, podpora práce s 3D
scanováním a tiskem, možnost získávání
informací v cizím jazyce)

zpracovaný projekt

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

Učebna 2 (5 ks robotů à 40000 Kč, 3D tiskárna, 3D scanner, 17 ks počítačů
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
à 25000 Kč, modernizace podlahy a elektro rozvodů, dataprojektor,
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
vizualizér, reprosoustava, drobné nářadí a příslušenství)

600

62

0.75

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora polytechnického vzdělání
(konstrukce a programování robotické
techniky, drobná manuální konstrukční
práce plus návrh a výroba robotických
součástek)

zpracovaný projekt

Kraj

Učebna 3 (17 ks počítačů à 35000 Kč, tiskárna, multimediální příslušenství,
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
dataprojektor, vizualizér, reprosoustava, software pro výuku cizích jazyků,
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním modernizace podlahy a technických komunikačních prostředků,
bezdrátový systém pro vedení výkladu v jiném prostředí)

600

62

0.85

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora polytechnického vzdělání (zapojení
digitální techniky do výuky cizích jazyků a zpracovaný projekt
využití internetu pro jazykové vzdělávání)

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

Laboratoř fyziky (žákovský nábytek pro 20 lidí, meřící technika, sady
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
fyzikálních pokusů, 2ks pc, vizualizér, dataprojektor, tiskárna, modernizace
včetně bezbariérových úprav
podlahy a elektro rozvodů)

600

62

1.40

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora polytechnického vzdělání
(získávání návyků práce s měřící technikou,
zpracovaný projekt
vytváření návrhu schémat, montování a
konstrukce měřících sad, seznámení se
stávajícími měřícími sadami)

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

Laboratoř biologie (žákovský nábytek pro 20 lidí, preparační technika, sady
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
biologických pokusů, 2ks pc, mikroskopy 16ks, vizualizér, dataprojektor,
včetně bezbariérových úprav
tiskárna, modernizace podlahy a elektro rozvodů)

600

62

1.50

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora polytechnického vzdělání
(získávání návyků práce s preparační
technikou, vytváření návrhu ekologických
pokusů, preparování, pozorování a
zaznamenávání biologických preparátů,
seznámení se stávajícími biologickými
technikami)

zpracovaný projekt

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Multimediální učebna ruského jazyka (žákovský nábytek pro 20 lidí,
multimediální technika, jazykový software, 17ks pc, vizualizér,
dataprojektor, tiskárna, modernizace podlahy a elektro rozvodů)

600

62

1.20

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora polytechnického vzdělání (vedení
žáků ke kybernetické bezpečnosti,
získávání informací v ruském jazyce a
řešení problémů rozdílné kultury a písma,
praktické uplatnění internetu pro
zdokonalení kompetencí v implementaci
výukových dovedností v ruském jazyce)

zpracovaný projekt

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Modernizace síťových rozvodů, výměna manageovatelných poe switchů,
vytvoření systému centrálně řízených access pointů a centrální správa
uživatel, vyšší podpora výukového SW

600

62

1.10

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

podpora vnitřní konektivity školy,
modernizace síťových prvků a zvětšení sí
´tových datových přenosů, kontrola a
centrální správa síťového provoz, zvětšení
využití síťových nástrojů ve výuce, kladen
důraz přírodovědné předměty

zpracovaný projekt

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Zařízení pro bezbariérový přístup
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

600

62

3.50

zaří 2017

prosinec 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

vybudování nového bezbariérového výtahu
zpracovaný projekt
včetně vstupů v jednotlivých podlažích

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Zkvalitňování zázemí pro výuku IT

200

17

1.00

červenec 2019

srpen 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vytvoření jazykové učebny.

17

2

1.00

červenec 2016

srpen 2016

ne

nepočítám

ne

Investiční aktivity mohou probíhat i v rámci
nic z uvedeného dosud připraveno není
školního roku.

600017320

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace; Komenského 5, 746 01
Opava

600017567

Mezinárodní obchodní akademie PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42,
Ostrava-Mariánské Hory, 709 00

600016595

Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.; Michálkovická 1810/181, OstravaSlezská Ostrava, PSČ 710 00

600017257

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková
organizace; Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava

Kraj

Záměrem projektu "Učebna multimédií a grafických předmětů" školy je
obnovení stávajícího HW a SW vybavení, které bylo pořízené před šesti
lety a neodpovídá současným požadavkům na ICT provoz. Cílem projektu
je pořídit vybavení učebny multimediálních a grafickým předmětů, ve
které bude probíhat výuka odborných předmětů oboru Informační
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
technologie a Obchodní akademie s rozšířenou výukou informačních
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
technologií. Trh práce v MS kraji trpí nedostatkem kvalifikovaných
odborníků z řad absolventů SŠ, proto chceme v této učebně podpořit také
volnočasové aktivity žáků - kroužek programování, počátačové grafiky a
tvorby webových stránek v kódu CSS. Touto aktivitou plánujeme
maximalizovat využití učebny i v odpoledních hodinách.

250

10

1.00

červenec 2017

leden 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017257

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková
organizace; Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava

Kraj

Projekt "Virtualizace počítačových sítí" si klade za cíl vybudovat odbornou
učebnu pro výuku specializovaných předmětů zaměřených na HW,
operační systémy, virtualizaci serveru, cloudových řešení, počítačových
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
sítí. Na trhu práce je obrovská poptávka po odbornících se zaměřením na
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
tyto znalosti, například správce sítě. Virtualizace procesů umožní žákům
simulovat situace, které mohou nastat v praxi. Jedná se o moderní nástroj
a s tím související inovativní přístup ve vzdělávání.

120

3

0.90

červenec 2017

leden 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017257

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková
organizace; Hany Kvapilové 1656/20, 746 01 Opava

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

600

55

1.00

červenec 2017

leden 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016617

Obchodní akademie s.r.o.; Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná - Hranice

Privátní sektor

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Rekonstrukce datových sítí v prostorách školy.
včetně bezbariérových úprav

250

35

1.00

září 2016

prosinec 2016

ano

komerční úvěr, spolufinancování max 10 % z
celkové ceny opravy

ano

budova není v majetku školy, pouze v
dlouhodobé výpůjčce, nutný souhlas
vlastníka - Statutární město Karviná
(vlastník předběžně souhlasí s
navrhovanými rekonstrukcemi)

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016617

Obchodní akademie s.r.o.; Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná - Hranice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Vybavení odborných učeben a učeben SW a HW. V současné době nejsou
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním všechny učebny vybaveni HW.

250

35

1.50

září 2017

listopad 2017

ano

komerční úvěr, vlastní spolufinancování max
do 10 % ceny rekonstrukce

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016617

Obchodní akademie s.r.o.; Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná - Hranice

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Cílem je zajistit vnitřní konektivitu v učebnách a odborných učebnách a
připojení k internetu.

250

35

0.20

březen 2016

duben 2016

ano

vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016617

Obchodní akademie s.r.o.; Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná - Hranice

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Škola bez bariér. Škola je dvoupatrová a není bezbariérová. Cílem je
zabezpečit přístup i do nejvyššího patra školy.

250

35

0.20

duben 2016

červenec 2016

ano

komerční úvěr, vlastní spolufinancování max
do 10 % ceny rekonstrukce

ano

budova není v majetku školy, pouze v
dlouhodobé výpůjčce, nutný souhlas
vlastníka - Statutární město Karviná
(vlastník předběžně souhlasí s
navrhovanými rekonstrukcemi)

nic z uvedeného dosud připraveno není

Projekt "Posílení konektivity" si klade za cíl vybudovat vysokorychlostní
proprojení mezi jednotlivými budovami (pracovišti školy), napojení na
optickou síť a zároveň navýšení rychlosti vnitřní konektivity drátových a
bezdrátových sítí. Důvodem je plánované využití multimédií v rámci výuky
všeobecných i odborných předmětů ve všech oborech, neustále stoupající
nároky na výkon a propustnost aktivních prvků sítě, také roste počet
zařízení připojených k internetu používaných ve výuce.

zpracovaný projektový záměr

332

25

1.60

duben 2017

prosinec 2017

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Stáří počítačů v nejstarší učebně již
nedovoluje přejít na vyšší operační systém
a využívat moderní aplikační software.
Počet učeben kapacitně nestačí pro
využívání především v předmětech
přírodovědného základu a ostatních
všeobecně vzdělávacích předmětech, proto
zpracovaný projektový záměr
je nutné vybudování jedné mobilní učebny
a posílení wifi připojení. V roce 2017 je
nutností vyměnit jeden server, který
pracuje se systémem WIN Server 2003 za
nový výkonnější se systémem WIN Server
2016. Mnohé nové aplikace přestávají
podporovat stávající systém.

600016609

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace; Sokola-Tůmy 402/12, 737
01 Český Těšín

Kraj

Projekt zaměřen na vybudování a modernizaci počítačového vybavení
školy včetně posílení konektivity za účelem zvýšení kvality vzdělávání v
práci s digitálními technologiemi, rozvoje informatického myšlení žáků a
následně lepšího uplatnění na trhu práce. Projekt předpokládá obměnu
zastaralého hardware i software v odborné učebně a kmenových třídách,
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
nutnou výměnu serveru a nákup aplikačního software pro zkvalitnění
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
přípravy žáků ke zkouškám ECDL. Dále chceme vybudovat jednu mobilní
počítačovou učebnu k využití v přemětech přírodovědného základu - MAT,
CHE, FYZ, BIO, kde v současné době je velmi malý prostor pro vužívání
moderních technologií, neboť odborné učebny jsou vytíženy výukou
odborných předmětů. Pro tento účel je nutné i posílení wifi připojení.

600016609

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace; Sokola-Tůmy
402/12, 737 01 Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální učebna odborných předmětů a jazykového
vzdělávání

555

20

2.10

září 2018

prosinec 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

(stálé mini PC), 20 žákovských pracovišť +
1 učitelské

zpracovaný projektový záměr

600016609

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace; Sokola-Tůmy
402/12, 737 01 Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebna informačních technologií s aplikací ve výuce ekonomie a
odborných předmětů

555

20

1.90

září 2018

prosinec 2019

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

28 žákovských pracovišť + 1 učitelské

zpracovaný projektový záměr

600017460

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Polská 1543/6; 708
00 Ostrava-Poruba

Kraj

Komplexní vzdělávací systém v oblasti informačních a komunikačních
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
technologií pro studenty i pedagogy - IT Academy Microsoft. Dosud
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
nemáme.

350

5

0.30

květen 2020

září 2020

ne

žádné

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017460

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Polská 1543/6; 708
00 Ostrava-Poruba

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Zvýšení a optimalizace vnitřní konektivity školy.

300

24

0.30

březen 2020

srpen 2021

ne

žádné

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017460

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Polská 1543/6; 708
00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování počítačové učebny.

300

24

0.70

červen 2020

září 2020

ne

žádné

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017460

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Polská 1543/6; 708
00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Sestavy zařízení pro výuku programu CISCO Networking Academy. Dosud
nemáme žádné.

60

3

0.70

červen 2021

listopad 2021

ne

žádné

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017460

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Polská 1543/6; 708
00 Ostrava-Poruba

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Software pro podporu multimediální výuky Pinnacle Studio 22
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním Ultimate CZ EDU

350

5

0.17

květen 2021

srpen 2021

ne

žádné

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017460

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Polská 1543/6; 708
00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

316

12

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600026396

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace; Sokolovská
487/45, 741 01 Nový Jičín

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Vybudování přírodní výukové zahrady pro žáky se zdravotním postižením
na pozemku budovy školy, Sokolovská 487/45

133

35

0.50

duben 2016

září 2016

ano

nadační fond Vítkovice Steel 95% a vlastní
investiční fond 5%

ano

realizaci podmiňuje schválení žádosti o
poskytnutí příspěvku z nadačního fondu
Vítkovice Steel

zpracovaný projektový záměr

600016501

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.J.Słowackiego, Český Těšín, příspěvková
organizace; Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

IROP - MVPP- Modernizace výuky přírodovědných předmětů ve školách
Moravskoslezského kraje-laboratoř chemie a fyziky a odborná učebna
biologie s laboratoři

330

8

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Čekáme na schválení projektu

zpracovaný projektový záměr

600016501

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.J.Słowackiego, Český Těšín, příspěvková
organizace; Havlíčkova 213/13, 737 01 Český Těšín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

330

25

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

příprava projektu

zpracovaný projektový záměr

165

12

1.20

červenec 2020

srpen 2021

ano

Bude zajištěno, např. fin. zdroje školy

ano

Aktuálně nevyhovující stav výpočetní
techniky v odborných učebnách ICT,
jazykových učebnách, třídách
(nestabilita dat stávajících PC, časté
poruchy PC způsobující výpadky
výuky) vyžaduje nezbytné investice
pro zkvalitnění vzdělávání žáků v
zpracovaný projektový záměr
klíčových kompetencích komunikace v
cizích jazycích, přírodovědném
vzdělávání, práce s digitálními
technologiemi, uplatňování digitálních
dovedností v odborných i všeobecných
předmětech, uplatňování
informatického myšlení .
Rekonstrukce vnitřních rozvodů posílí
zpracovaný projektový záměr
bezpečnost a kvalitu infrastruktury.

600016358

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé
armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Projektovým záměrem je modernizovat stávající zastaralé HW
vybavení ( 50 PC sestav, stáří 8-10 let) ve dvou odborných
učebnách ICT, dvou učebnách cizích jazyků vč. zakoupení SW
(licencí) do odborné výuky. Modernizace materiálně-technického
zázemí umožní žákům kvalitní vzdělávání v oblasti odborné
(studijní zaměření na pozemní stavitelství, specializaci v IT),
přírodovědné, jazykové, v práci s digitálními technologiemi napříč
vzděláváním. Bude tím posílena příprava žáků na budoucí povolání
v souladu s požadavky potenciálních zaměstnavatelů.

600016358

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé
armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Projektovým záměrem je realizovat rekonstrukci rozvodů školní
lokální a bezdrátové sítě.

165

12

0.30

červenec 2020

srpen 2021

ano

Bude zajištěno, např. fin. zdroje školy

ano

600016358

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé
armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Projektovým záměrem je realizace WIFI pokrytí celé školy.

165

12

0.25

červenec 2020

srpen 2021

ano

Bude zajištěno, např. fin. zdroje školy

ano

Realizací projektu bude zajištěno WIFI
pokrytí všech školních prostor s
zpracovaný projektový záměr
využitím pro žáky i zaměstnance.

Privátní sektor

Škola není v současné době připravena na výuku pohybově
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce
handicapovaných osob. Projektovým záměrem je zajištění
(včetně bariérových úprav, vnitřního zařízení a
bezbariérového přístupu do budovy školy, do kmenové třídy,
materiálového vybavení)
rekonstrukce WC v přízemí školní budovy.

165

12

0.30

červenec 2020

srpen 2021

ano

Bude zajištěno, např. fin. zdroje školy

ano

Realizace díla umožní studium žáků s
postižením, kteří budou cíleně
vzděláváni k následnému vlastnímu
podnikání.

600016358

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Československé
armády 482, 738 01 Frýdek-Místek

zpracovaný projektový záměr

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské
Hory, 709 00

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Moderní výuka se v současné době neobejde bez kvalitních, relevantně
vybavených odborných učeben pro výuku menších skupin žáků a podporu
individualizované výuky, jako jsou jazykové a multimediální učebny,
laboratoře, počítačové učebny pro práci s databázovými systémy a další.
Odbornými učebnami je v současné době škola vybavena pouze
minimálně. V této oblasti má již zpracován projekt, který však nemůže s
ohledem na výši nutných prostředků realizovat. Bude-li možné prostředky
získat formou dotací, realizuje se tento investiční záměr v hlavní budově B.
Navazovat pak budou další investiční záměry týkající se vybavení dalších
budov školy.

400

30

2.20

červenec 2016

prosinec 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projekt

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské
Hory, 709 00

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Moderní výuka se v současné době neobejde bez kvalitních, relevantně
vybavených odborných učeben pro výuku menších skupin žáků a podporu
individualizované výuky, jako jsou jazykové a multimediální učebny,
laboratoře, počítačové učebny pro práci s databázovými systémy a další.
Odbornými učebnami je v současné době škola vybavena pouze
minimálně. V této oblasti má již zpracován projekt, který však nemůže s
ohledem na výši nutných prostředků realizovat. Bude-li možné prostředky
získat formou dotací, realizuje se tento investiční záměr v atriu školy.

400

30

1.60

červenec 2016

prosinec 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projekt

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské
Hory, 709 00

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Pro moderní výuku ICT je nutné dostatečné vybavení, ale také kvalitní
lokální sítě a kvalitní připojení k internetu. Zastaralá vnitřní infrastruktura
v současné době neumožňuje splnění ani jedné z uvedených podmínek.
Proto je nutné tyto záležitosti zajistit v dostatečné kvalitě a tak, aby byly
dostupné všem žákům i pedagogům, a to i v době mimo školní vyučování.
Infrastruktura bude budována postupně s ohledem na vývoj školy, počet
učeben a žáků apod.

400

30

1.00

červenec 2016

prosinec 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské
Hory, 709 00

Privátní sektor

Aby bylo možné zavádět do vyučování moderní výukové metody, je nutné
školu vybavit odpovídajícím SW a HW nejen v odborných učebnách, kde
bude probíhat ICT výuka, ale také v běžných učebnách. Ty pak umožní
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
multimediální individualizovanou výuku a jejich prostřednictvím
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
sekundárně zároveň podpoří inkluzivní vzdělávání. Škola tak bude
postupně vybavována ICT technikou a současně SW pro výuku předmětů
jak odborných, tak všeobecných, včetně např. AV ochrany.

400

30

7.00

červenec 2016

prosinec 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské
Hory, 709 00

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

400

30

2.20

červenec 2016

prosinec 2018

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projekt

Privátní sektor

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně Rekonstrukce technické budovy gymnázia za účelem přípravy odborných
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
učeben pro výuku přírodovědných a odborných předmětů

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské
Hory, 709 00

600017591

Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.; Mojmírovců 1002/42, OstravaMariánské Hory, 709 00

600017761

Moderní výuka se v současné době neobejde bez kvalitních, relevantně
vybavených odborných učeben pro výuku menších skupin žáků a podporu
individualizované výuky, jako jsou jazykové a multimediální učebny,
laboratoře, počítačové učebny pro práci s databázovými systémy a další.
Odbornými učebnami je v současné době škola vybavena pouze
minimálně. V této oblasti má již zpracován projekt, který však nemůže s
ohledem na výši nutných prostředků realizovat. Bude-li možné prostředky
získat formou dotací, realizuje se tento investiční záměr v hlavní budově A.
Navazovat pak budou další investiční záměry týkající se vybavení dalších
budov školy.

94

17

9.00

červenec 2018

srpen 2019

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

stavební povolení je vydáno

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Budování odborných učeben gymnázia

484

30

2.50

červenec 2019

srpen 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.; Zengrova 473/38, Ostrava Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Posílení konektivity připojení a posílení wifi sítě

220

13

0.50

leden 2016

červenec 2016

ano

vlastní 10%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017761

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.; Zengrova 473/38, Ostrava Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení interaktivních tabulí do učebny ICT a odborných učeben
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

220

13

1.00

leden 2016

červenec 2016

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017761

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.; Zengrova 473/38, Ostrava Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Vybavení dílny novou vyvažovačkou a přezouvačkou kol.

120

5

0.20

říjen 2016

prosinec 2016

ano

Vlastní 20%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017761

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.; Zengrova 473/38, Ostrava Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obnova vybavení dílen praktického vyučování

100

8

2.00

2016

2016

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017761

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.; Zengrova 473/38, Ostrava Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Pořízení 3D geometrie

180

5

0.85

září 2016

prosinec 2016

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017761

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.; Zengrova 473/38, Ostrava Vítkovice, 703 00

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení diagnostického SW a HW pro praktické vyučování
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

180

8

0.50

2016

2016

ano

vlastní 10%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

345

8

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017265

Slezské gymnázium, Opava, p. o.; Zámecký okruh 29, Opava, 746 01

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017265

Slezské gymnázium, Opava, p. o.; Zámecký okruh 29, Opava, 746 01

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Modernizace vnitřního vybavení odborných učeben
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

332

10

1.10

červen 2019

říjen 2019

ne

EU 100%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017265

Slezské gymnázium, Opava, p. o.; Zámecký okruh 29, Opava, 746 01

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Učebna robotiky a automatizace - vybavení

332

8

0.88

červen 2020

září 2020

ne

EU 100%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Upgrade stávající konektivity a HW vybavení. Nyní rychlost 30Mbit, Wifi
dostupné ve většině prostor školy (v omezené míře).

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017290

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.; Šrámkova 1457/4, Opava 5, 747 05

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

600017290

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.; Šrámkova 1457/4, Opava 5, 747 05

Privátní sektor

600017290

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.; Šrámkova 1457/4, Opava 5, 747 05

600017290

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

150

15

0.10

září 2016

září 2017

ne

dotace, rozvojové programy, další zdroje

ano

Realizace je podmíněna dostatkem
finančních prostředků.

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Inovace učebny ICT. Plánovaná inovace ICT techniky.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

150

5

0.50

září 2016

září 2018

ne

dotace, rozvojové programy, další zdroje

ano

Realizace je podmíněna zajištěním
dostatečných financí.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení dalšího profesionálního DTP softwaru pro výuku počítačové grafiky
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním a DTP. V současné době pracujeme s jedním softwarovým balíkem.

120

4

0.50

září 2016

září 2018

ne

dotace, rozvojové programy, další zdroje

ano

Realizace je podmíněna dostatečnými
finančními zdroji.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.; Šrámkova 1457/4, Opava 5, 747 05

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Zakoupení výkonných grafických stanic pro výuku předmětu počítačová
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním grafika a DTP. Výuka probíhá na počítačích s průměrným výkonem.

120

6

0.50

září 2016

září 2018

ne

dotace, rozvojové programy, jiné zdroje

ano

Realizace je podmíněna zajištěním
dostatečných financí.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017290

Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.; Šrámkova 1457/4, Opava 5, 747 05

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybavení jazykové učebny multimediálními PC a sluchátky. V současné
době využíváme pouze přenosnou audio techniku.

120

5

0.50

září 2016

září 2017

ne

dotace, rozvojové programy, další příjmy

ano

Realizace je podmíněna dostatečnými
finančními prostředky školy na realizaci,
popř. získáním prostředků z rozvojových
programů apod.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171183

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb Jablunkov,
Školní 416, Jablunkov, příspěvková organizace; Školní 416, 739 91 Jablunkov

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obnovení strojního vybavení dílen - nákup 4 soustruhů, frézky, bucharu,
slévárny s příslušenstvím. Stávající vybavení je zastaralé na hranici
životnosti.

180

3

5.00

červenec 2017

září 2017

ano

Vlastní zdroje ve výši do 10%, nebo podle
schválených podmínek financování řídícím
orgánem OP.

ano

Škola je připravena realizovat projekt

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171183

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb Jablunkov,
Školní 416, Jablunkov, příspěvková organizace; Školní 416, 739 91 Jablunkov

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře virtuální reality

241

4

4.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017401

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.; Hlavní 282/101, 747 06 Opava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Počítačová učebna

200

10

2.00

červenec 2016

srpen 2016

ne

10% z vlastních zdrojů

ano

není

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017401

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.; Hlavní 282/101, 747 06 Opava

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Vybudování vnitřní sítě

200

20

1.00

červenec 2016

srpen 2016

ne

10% z vlastních zdrojů

ano

není

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017401

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.; Hlavní 282/101, 747 06 Opava

Privátní sektor

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Výtah
včetně bezbariérových úprav

20

10

5.00

leden 2017

červenec 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ne

není

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017401

Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.; Hlavní 282/101, 747 06 Opava

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
HW a SW pro výuku
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

200

20

2.00

červenec 2016

srpen 2017

ano

10% z vlastních zdrojů

ano

není

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017516

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace;
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Odborná počítačová učebna. Učebna by měla rozšířit podmínky pro
vzdělávání žáků tím, že ve škole bude zajištěn prostor pro práci na PC celé
třídy(30 pracovišť)

500

50

1.00

březen 2017

prosinec 2017

ne

nemáme

ano

vhodný dotační program

zpracovaný projektový záměr

600017516

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace;
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

472

18

1.50

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

Nákup softwaru pro CNC frézku pro profesní využití (frézka OPTlmill F
105),CNC soustruhu s vodorovným ložem pro profesní využití s
profesionálním řídícím systémem SIEMENS a CNC pálící stroj.

60

7

1.50

září 2016

září 2020

ne

dle možností rozpočtu organizace

ano

ochota a možnosti zřizovatele investovat do
příspěvkové organizace a tento záměr
nic z uvedeného dosud připraveno není
realizovat

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Nákup soustruhů a frézek pro výuku tech. oborů Strojní a autom. mechanik
(H) a Opravářské práce (E). Nákup zahrnuje 4ks univerzálního soustruhu
na kov s digitálním odměřováním a 3ks univerzální frézky s digitálním
odměřováním. Nákupem moderních strojů budou postupně nahrazeny
stávající soustruhy a frézky, které jsou při výuce intenzivně využívány a
dochází k jejich postupnému opotřebování a zastarávání.

60

7

3.00

září 2016

září 2020

ne

dle možností rozpočtu organizace

ano

ochota a možnosti zřizovatele investovat do
příspěvkové organizace a tento záměr
nic z uvedeného dosud připraveno není
realizovat

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace vybavení pro autodílny. Jedná se o nákup vybavení pro
autoopravárenské práce, které postupně nahradí stávající a současně
umožní zvýšení tech. úrovně výuky žáků oboru Strojní a automo. mechanik
(H), Opravářské práce (E) dle potřeb zaměstnavatelů. Jedná se o: vybavení
pro montážní práce (ruční nářadí), rovnací přístroj karoserií DOZER 10t +
příslušenství, souprava na opravu brzdových kotoučů 2ks, tlaková myčka s
ohřevem teplé vody, pískovací kabina, ohýbačka na plech segmentová,
nákladní zouvačka pro nákl. auta a zem. stroje, nákladní vyvažovačka
disků, souprava pro plnění a výměnu klimatizací, tabulové nůžky 20 cm,
sloupový zvedák na 3500kg 2ks.

60

7

1.50

září 2016

září 2020

ne

dle možností rozpočtu organizace

ano

ochota a možnosti zřizovatele investovat do
příspěvkové organizace a tento záměr
nic z uvedeného dosud připraveno není
realizovat

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Pořízení strojů řízených počítačem - 1ks CNC frézky pro profesní
využití(frézka OPTlmill F 105),1ks CNC soustruhu s vodorovným ložem pro
profesní využití s profesionálním řídícím systémem SIEMENS a 1 ks CNC
pálící stroj. Nákup těchto CNC strojů zvýší tech. úroveň vybavení pro výuku
odborného výcviku žáků tech. oborů, kde jsou v současnosti pouze
výukové CNC stroje nebo nejsou žádné (např. pálící stroj)a umožní lepší
přípravu žáků dle požadavků zaměstnavatelů.

60

7

4.50

září 2016

září 2020

ne

dle možností rozpočtu organizace

ano

ochota a možnosti zřizovatele investovat do
příspěvkové organizace a tento záměr
nic z uvedeného dosud připraveno není
realizovat

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba odborné gastro učebny pro obor Kuchař-číšník(H) a Kuchařasistent (E) v 3.NP budovy školy (podkroví). V současné době probíhá část
praktické výuky ve 3.NP v odborné učebně (cvičné kuchyňce),kterou škola
vybavila z prostředků fondu CZ-PL Interg IIIA (programovací období 20072013) v rámci projektu Tradiční česko-polská kuchyně v Euroregionu
Praděd". Prostorově je tato učebna nedostačující a proto je záměr
stavebně propojit tuto učebnu s vedlejšími dvěma místnostmi (malá
učebna pro teoret. výuku a prostor bývalých umýváren a soc. zařízení)a
vytvořit tak komplexní odbornou učebnu, ve které by mohla probíhat
skupinová výuka teoretické přípravy i praktická činnost žáků."

80

8

1.70

leden 2017

srpen 2020

ne

dle možností rozpočtu organizace

ano

ochota a možnosti zřizovatele investovat do
příspěvkové organizace a tento záměr
nic z uvedeného dosud připraveno není
realizovat

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Provedení celkového zasíťování a kabeláže budovy školy (3.NP) včetně
pořízení nového serveru školy a klimatizace stávající serverovny (umístěna
v 3. NP v podkroví budovy školy).

300

35

3.50

září 2016

srpen 2018

ano

z vlastních zdrojů 500 tis. Kč

ano

finanční možnosti školy a ochota a možnosti
nic z uvedeného dosud připraveno není
zřizovatele investovat do příspěvkové
organizace a tento záměr realizovat

68

5

3.40

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

ochota a možnosti zřizovatele investovat do
zpracovaný projektový záměr
příspěvkové organizace a tento záměr
realizovat

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace;
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace vybavení pro výuku svařování. Jedná se o nákup vybavení pro
výuku svařování, které postupně nahradí stávající a umožní zvýšení tech.
úrovně výuky žáků dle potřeb zaměstnavatelů. Jedná se o: strojní
hydraulický lis 20t s elektr. pohonem, ultrazvuk na zkoušky svarů,
svářečka MMa 6ks, svářečka pro metodu 141 TIG svařování 5ks, svářečka
MIG/MAG 6ks.

600016218

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková
organizace; Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace zemědělské techniky pro teoretickou i praktickou
výuku (nácvik polních prací) a výuku řízení motorových vozidel sk.
"T" oboru Farmář (H) a Opravářské práce (E), která nahradí
stávající technicky zastaralé vybavení (vyrobeno v roce 1987) a
umožní zvýšení tech. úrovně výuky žáků.

50

5

6.30

leden 2020

září 2020

ne

zdroje EU, zdroje zřizovatele

ano

ochota a možnosti zřizovatele
investovat do příspěvkové organizace
a tento záměr realizovat

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735 14
Orlová-Lutyně

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Pokrytí vnitřních prostor školy kvalitním bezdrátovým signálem, návýšení
rychlosti konektivity k internetu včetně routeru

100

10

0.40

červen 2018

srpen 2018

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735 14
Orlová-Lutyně

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení software a hardware pro výuku robotiky, nákup 8 ks notebooků a
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním 8 ks počítačem programovatelných robotů včetně software

100

2

0.40

září 2018

leden 2019

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735 14
Orlová-Lutyně

Privátní sektor

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce Vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy, doplnění schodiště o
včetně bezbariérových úprav
plošinu pro vozíčkáře

2

0

0.40

červenec 2018

srpen 2018

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735 14
Orlová-Lutyně

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Rekonstrukce odborné počítačové učebny školy včetně bezbariérového
přístupu, vnitřní vybavení učebny nábytkem, vytvoření 16 pracovních míst
pro praktické vyučování včetně pracoviště pro vozíčkáře, nákup hardware
a software pro realizaci polytechnické výchovy včetně zařízení pro 3D tisk

100

8

1.00

červen 2018

srpen 2018

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735
14 Orlová-Lutyně

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Rekonstrukce počítačové učebny školy, vybavení učebny novým
nábytkem, vytvoření 16 pracovních míst, nákup HW a SW pro
výuku informatických předmětů.

100

8

0.60

červen 2021

srpen 2021

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735
14 Orlová-Lutyně

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Rekonstrukce školní počítačové sítě, rekonstrukce serverovny,
datových zásuvek, rozvodů a kabeláže, nákup 5 ks datových
přepínačů a 3 ks wifi routerů

100

12

0.50

červen 2021

srpen 2021

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735
14 Orlová-Lutyně

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Nákup HW a SW pro fyzikální a chemická měření

100

8

0.50

červen 2020

srpen 2021

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016587

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.; Energetiků 144, 735
14 Orlová-Lutyně

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Nákup HW a SW pro výuku počítačových systémů

100

8

2.00

červen 2020

srpen 2021

ano

provozní prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016706

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.; Leonovova 1795/3, 73301
Karviná- Hranice

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

V současné době není škola bezbarierová a do vyšších pater je možno se
dostat pouze po schodech. Cílem je vytvořit bezbarierovou školu.

250

35

6.00

leden 2018

leden 2019

ano

Komerční úvěr, spolufinancování do výše
10% celkové částky.

ano

Škola není majitelem budovy, je v
dlouholeté výpujčce. Vlastník - statutární
nic z uvedeného dosud připraveno není
město Karviná - vyjádřil předběžný souhlas
s rekonstrukcí.

600016706

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.; Leonovova 1795/3, 73301
Karviná- Hranice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vytvořit počítačovou učebnou, ve všech třech místech poskytovaného
vzdělávání.

250

50

3.00

červenec 2016

srpen 2016

ano

KOmerční úvěr, spolufinancování do 5%
celkové částky.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016706

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.; Leonovova 1795/3, 73301
Karviná- Hranice

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.

250

35

0.60

leden 2018

červenec 2018

ano

KOmerční úvěr, spolufinancnování do 10%
celkové částky.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016706

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.; Leonovova 1795/3, 73301
Karviná- Hranice

Privátní sektor

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Rekonstrukce datových sítí.
včetně bezbariérových úprav

250

35

1.00

srpen 2016

srpen 2017

ano

Komerční úvěr, spolufinancování maximálně
do 10% celkové částky.

ne

Škola není majitelem budovy, je v
dlouholeté výpujčce. Vlastník - statutární
nic z uvedeného dosud připraveno není
město Karviná - vyjádřil předběžný souhlas
s rekonstrukcí.

600016706

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.; Leonovova 1795/3, 73301
Karviná- Hranice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení SW a HW. Cílem je využívat digitální dovednosti průřezově napříč
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním odborným a všeobecným vzděláváním.

250

35

3.00

červenec 2016

srpen 2016

ano

Komerční úvěr, spolufinancování do 5%
celkové částky.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016706

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.; Leonovova 1795/3, 73301
Karviná- Hranice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

250

50

3.00

červenec 2016

srpen 2016

ano

Komerční úvěr, spolufinancování do 5%
celkové částky.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce Modernizace školních dílen 1, stávající dílny jsou zastaralé a neodpovídají
včetně bezbariérových úprav
potřebám moderní přípravy

500

25

40.00

leden 2018

leden 2019

ne

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Privátní sektor

Modernizace školních dílen 2, současné dílny jsou zastaralé a neodpovídají
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
modernímu způsoby přípravy absolventa na základě požadavku
včetně bezbariérových úprav
zřizovatele

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Vytvořit učebnu cizích jazyků ve všech třech místech poskytovaného
vzdělávání.

400

25

40.00

leden 2019

leden 2020

ne

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

160

15

50.00

leden 2019

září 2019

ano

EU 80 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Vybavení školních dílen CNC stroji(10), v současné době na škole jsou
pouze 2 CNC stroje a proto je nutno vybavit dílny moderními CNC stroji,
aby žáci mohli na moderních strojích možnost pracovat před vstupem na
praxi ke zřizovateli

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Odborná učebna pro gastroobory, v současné době je velmi zastaralá a je
potřeba zajistit moderní a kvalitní výuku pro tuto skupinu oborů

120

10

4.00

červenec 2018

prosinec 2018

ano

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

Zajištění programů pro moderní způsob výuky, současný stav neodpovídá
požadavkům zřizovatele

700

50

6.00

leden 2018

květen 2018

ano

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

150

15

10.00

leden 2017

září 2017

ne

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Učebna hutních předmětů, v současné době není na škole odborná učebna
hutních předmětů a do roku 2020 bude náš zřizovatel akutně potřebovat
studenty právě hutních oborů a zřízení této učebny je nutností

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Učebna 3d tisku, v současné době nemá škola žádnou 3D tiskárnu a je
nutné v nejkratší době realizovat její vybudování této učebny

120

15

10.00

červenec 2017

prosinec 2017

ne

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Vybavení školních dílen 24 soustruhy a 24 frézami, současné soustruhy a
frézy jsou velmi zastaralé a proto je potřeba výměny aby žáci pracovali na
strojích se kterými se pak setkají na provozech u zřizovatele

120

12

60.00

červenec 2018

prosinec 2018

ano

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

Stavební úpravy ve školních dílnách, z důvodu modernizace dílen jsou
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
nutné stavební úpravy neboť dílny jsou velmi zastaralé a neodpovídají
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
současným požadavkům na BOZP

400

25

40.00

leden 2017

leden 2018

ano

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

691000662

Střední odborná škola Třineckých železáren; Lánská 132, Kanada, 739 61, Třinec

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Odborná učebna pro žáky Eoborů, v současné době jsou učebny řešeny
svépomocí a sponzorsky je nutno pro zajištění inkluzivity, pro žáky kteří
mají zdravotní znevýhodnění

60

10

4.00

červenec 2017

prosinec 2017

ano

EU 80 procent, zřizovatel 20 procent

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017532

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.; Hulvácká 384/1, 70030,
Ostrava - Zábřeh

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování sochařského ateliéru

180

30

0.50

květen 2016

říjen 2016

ne

nemáme

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017532

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.; Hulvácká 384/1, 70030,
Ostrava - Zábřeh

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování multimediálního ateliéru

180

30

0.75

září 2017

listopad 2017

ano

Školné, 20 % nákladů

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017532

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.; Hulvácká 384/1, 70030,
Ostrava - Zábřeh

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba přírodovědné učebny

180

30

0.60

září 2017

listopad 2017

ne

nemáme

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

650024966

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace; Ludovíta Štúra
1085/8, 708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoř pro fyziku a chemii včetně vzduchotechniky a multimediálního
zázemí

120

3

0.75

leden 2018

prosinec 2018

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

650024966

Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace; Ludovíta Štúra
1085/8, 708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Dílna pro technické vyučování a výtvarnou výchovu

120

3

0.50

leden 2019

prosinec 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016226

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace; Krnovská 998/9, 792 01
Bruntál

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Hala pro odborný výcvik žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů

90

10

38.00

září 2017

prosinec 2018

ano

0

ano

Akce MSK a EU

územní řízení již proběhlo

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Řešení bezbariérového přístupu pro budovu teoretické výuky na ulici
Lískovecká.

400

25

3.00

leden 2018

prosinec 2019

ne

80 % veřejné dotační zdroje + 20 %
dofinancování zřizovatelem

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Řešení bezbariérového přístupu pro budovu teoretické výuky na ulici Na
Hrázi.

300

20

3.00

leden 2018

prosinec 2019

ne

80 % veřejné dotační zdroje + 20 %
dofinancování zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obnova vybavení dvou učeben praktického vyučování - nové konvenční
obráběcí stroje.

240

12

7.00

leden 2018

září 2019

ne

100 % veřejné dotační zdroje nebo podpora
zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obnova svařovacích zdrojů svářečské školy.

300

4

0.20

leden 2018

září 2019

ano

50 % vlastní zdroje + 50 % veřejné dotační
zdroje nebo podpora zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Obnova CNC strojů - dílny praktického vyučování.

80

4

5.00

leden 2018

září 2019

ano

20 % vlastní zdroje + 80 % veřejné dotační
zdroje nebo podpora zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Pořízení simulátoru svařování pro svářečskou školu.

150

4

1.50

leden 2018

září 2019

ne

100 % veřejné dotační zdroje

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Pořízení strojů pro praktické vyučování témat chemické ochrany rostlin a
hnojení.

80

4

2.00

leden 2018

září 2019

Bez odpovědi / nebylo
100 % veřejné dotační zdroje
specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obnova učebních pomůcek hospodářských oborů z důvodu značné
zastaralosti strojů a zařízení sloužících k praktickému vyučování žáků
těchto oborů.

300

35

10.00

leden 2016

prosinec 2019

ano

30 % vlastní zdoje (fond reprodukce) + 35 %
podpora zřizovatele + 35 % veřejné dotační
zdroje

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obnova učeben praktického vyučování na ulici Na Hrázi.

200

15

3.50

leden 2017

prosinec 2019

ano

30 % vlastní zdroje + 70 % veřejné dotační
zdroje a podpora zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Zřízení nové učebny pro výuku hydraulických a pneumatických
mechanismů na ulici Lískovecká.

250

8

0.70

leden 2017

září 2019

ano

50 % veřejné dotační zdroje + 50 % vlastní
zdroje

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Zřízení nové materiálové laboratoře a učebny měření na ulici Lískovecká.

250

8

0.70

leden 2017

prosinec 2019

ano

50 % veřejné dotační zdroje + 50 % vlastní
zdroje

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Zřízení dvou nových učeben jazyků - pracoviště Lískovecká, pracoviště Na
Hrázi.

700

8

2.50

leden 2017

září 2019

ano

90 % veřejné dotační zdroje + 10 % vlastní
zdroje

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Rekonstrukce elektroinstalace dílen pracoviště Na Hrázi.
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

200

15

2.50

červenec 2016

září 2017

ano

50 % vlastní zdroje + 50 % zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

Pořízení aktuálních verzí softwaru pro programování CNC strojů.

100

4

0.15

leden 2017

prosinec 2018

ano

100 % vlastní zdroje

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pořízení strojů pro výuku zemědělských a lesnických oborů.

180

10

5.00

červenec 2016

prosinec 2018

ano

30 % vlastní zdroje + 70 % veřejné dotační
zdroje nebo podpora zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obnova vybavení odborných učeben pracoviště Lískovecká. Učebna
měření a učebna programování CNC stroji.

200

8

2.50

leden 2016

prosinec 2018

ano

50 % vlastní zdroje + 50 % veřejné dotační
zdroje nebo podpora zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Výstavba nových dílen na pracovišti ulice Lískovecká a Na Hrázi jako
náhradu za zastaralé budovy odloučených pracovišť na ulici Křižikova VE
Frýdku-Místku a ve Frýdlantě nad Ostravicí. Určeno pro strojírenské a
opravárenské obory a svářečskou školu.

380

24

150.00

leden 2016

prosinec 2018

ne

zdrojem mají být dotace pro rozvoj
odborného vzdělávání a zdroje zřizovatele 100 %

ano

projektový záměr je schválen vedením KÚ
MSK, podmínkou realizace je úspěšné
čerpání veřejných zdrojů

zpracovaný projektový záměr

600171191

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; Lískovecká 2089, 738
01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře virtuální reality

649

4

4.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obsahem projektu je modernizace vnitřního zařízení a materiálového
vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. pro kvalitní a inovativní
realizaci praktického vyučování žáků gastronomických oborů, která bude
odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů
a trhu práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení umožní
žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající
současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů. Stávající
vybavení odborných učeben je nedostatečné a zastaralé.

70

5

3.65

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obsahem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SOU
DAKOL, s.r.o. pro kvalitní a inovativní realizaci praktického vyučování žáků
oboru Rekondiční a sportovní masér. Modernizace odborných učeben
umožní žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání
odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.
Stávající vybavení odborných učeben je nedostatečné.

115

5

0.30

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obsahem projektu je modernizace odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o.
prostřednictvím gastronomického vybavení nad 40.000 Kč pro kvalitní a
inovativní výuku žáků gastronomických oborů, která bude odpovídat
moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu
práce. Technologické vybavení umožní žákům kvalitní odbornou přípravu
pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí
poptávce zaměstnavatelů. Stávající vybavení odborných učeben je
nedostatečné.

70

5

3.00

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Rekonstrukce stávající datové sítě na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v
Petrovicích u Karviné. Nyní je použito velké množství aktivních prvků s
chaotickým umístěním a nevyhovujících datových zásuvek z hlediska jejich
funkčnosti. Navýšení internetové konektivity ze současných 20Mbps.

300

35

0.90

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení novějšího softwarového vybavení pro výuku MS Office, Grafický
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním SW, SW pro řízení učebny kantorem v učebnách SOU DAKOL, s.r.o.

570

55

0.50

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace IT vybavení na učebnách SOU DAKOL, s.r.o. na pracovištích
Orlová (3 učebny – 51 pracovních stanic). Současné vybavení je převážně
z roku 2006-2007. Z větší části jsou pracovní stanice zastoupeny
zastaralými tenkými klienty a nevyhovujícím serverem, který nezvládá
obsloužit všechny současné pracovní místa.

500

40

1.60

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

125

8

1.20

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obsahem projektu je modernizace vnitřního zařízení a materiálového
vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. pro kvalitní a inovativní
realizaci praktického vyučování žáků strojírenských a stavebních oborů,
která bude odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům
zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálně-technologického
vybavení umožní žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí
povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce
zaměstnavatelů. Stávající vybavení odborných učeben je nedostatečné a
zastaralé.

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obsahem projektu je modernizace odborných dílen SOU DAKOL, s.r.o.
prostřednictvím strojního a ostatního vybavení nad 40.000 Kč pro kvalitní
a inovativní výuku žáků strojírenských a stavebních oborů, která bude
odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů
a trhu práce. Technologické vybavení umožní žákům kvalitní odbornou
přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané
budoucí poptávce zaměstnavatelů. Stávající vybavení odborných učeben
je nedostatečné.

125

8

4.50

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obsahem projektu je vytvoření odborné učebny pro kvalitní a inovativní
realizaci praktického vyučování žáků gastronomických oborů na pracovišti
školy v Havířově, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a
požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálnětechnologického vybavení (nad 40.000 Kč) umožní žákům kvalitní
odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i
předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

80

2

0.50

zaří 2017

únor 2018

ano

vlastní

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obsahem projektu je vytvoření odborné učebny pro kvalitní a inovativní
realizaci praktického vyučování žáků gastronomických oborů na pracovišti
školy v Havířově, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a
požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálnětechnologického vybavení umožní žákům kvalitní odbornou přípravu pro
svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí
poptávce zaměstnavatelů.

80

2

1.00

září 2017

únor 2018

ano

vlastní

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016633

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.; Petrovice u Karviné 570, 735 72

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. Vybavení

Modernizace odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v
klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědné
vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

100

8

3.00

leden 2019

srpen 2019

ano

vlastní

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba 2 odborných jazykových učeben, 2 odborných učeben pro PC

400

12

2.30

září 2017

červen 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

aktuální potřeba modernizovat jazykové a
odborné učebny

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Celková rekonstrukce konektivity a připojení školy k internetu

400

40

2.00

červenec 2017

září 2017

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

současné připojení k síti a vnitřní
konektivita se stávají nedostačujicími

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

Zlepšení odborné přípravy žáků, pořízení odborných SW progranů a HW
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
pro řemeslné obory (Operátor dřevařaské a nábytkářské výroby, Mechanik
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním instalatérských a elektrotechnických zařízení, Truhlář, Instalatér, Tesař),
vedoucích k jejich budoucímu uplatnění na trhu práce

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Výstavba nového objektu za stávající nevyhovující objekt.
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

prosinec 2017

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

snaha o zvýšení odborné přípravy žáků,
pořízení odborných SW progranů a HW pro
řemeslné obory (Operátor dřevařaské a
nábytkářské výroby, Mechanik
nic z uvedeného dosud připraveno není
instalatérských a elektrotechnických
zařízení, Truhlář, Instalatér, Tesař),
vedoucích k jejich budoucímu uplatnění na
trhu práce

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

září 2018

červenec 2019

ano

investiční fond 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

leden 2018

leden 2019

ano

investiční fond, 10 %

ano

hydraulický lis, širokopásová bruska,

nic z uvedeného dosud připraveno není

ano

nové prostory pro odborný výcvik a sociální
zpracovaný projekt
zázemí. získání projektové dotace

400

40

2.00

červenec 2017

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

305

4

2.00

Software pro CNC stroje.

130

8

0.50

Modernizace strojního vybavení pro dřevoobory

130

8

4.20

150

8

5.50

březen 2018

prosinec 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Modernizace a pořízení nových CNC strojů pro dřevoobory

130

6

10.00

září 2019

květen 2020

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

nutnost modernizovat CNC strojní vybavení,
které by odpovídalo současným
nic z uvedeného dosud připraveno není
požadavkům praxe

600017419

Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace; Boženy Němcové
22, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování odborných laboratoří měření pro elektroobory

120

7

5.00

září 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

aktuální potřeba vybudování moderní
laboratoře měření pro elektroobory, bez
nic z uvedeného dosud připraveno není
které je velice složité naplňovat požadavky
RVP.

600016838

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České; 1. máje
249/37, 742 35 Odry

Církev

440

35

26.00

leden 2017

říjen 2017

ano

ve vazbě na možný získaný grant
předpokládáme finanční spoluúčast
zřizovatele školy, BOO

ano

Rekonstrukce je nutná s ohledem na
havarijní stav nosných konstrukcí stropů a
krovů. Půdní prostro po rekonstrukci bude
možné využívat pro odborné učebny, ty
budou sloužit stávajícím i případných
novým oborům školy.

zpracovaný projekt

Rekonstrukce půdy školy a vznik nových odborných učeben pro stávající
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
obory školy a také pro nové obory při SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České.
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
Rekonstrukce stropů, krovů a střechy.

Rozšíření wifi sítě ve škole a v domově mládeže, hartwarový i softwarový
firewall - na zabezpečení internetu, softwarové programy (blokování
webových stránek, časové omezení přístupu k internetu) - průběžné
realizace

600016838

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České; 1. máje
249/37, 742 35 Odry

Církev

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

440

35

0.10

leden 2017

leden 2019

ne

dosud nemáme

ano

K reallizaci záměru mohou přispět granty.

zpracovaný projektový záměr

600016838

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České; 1. máje
249/37, 742 35 Odry

Církev

Obnova stávajících PC v učebně ICT a v dalších učebnách školy. Nákup
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
serverů, nastavení serverů. Nový firewall, včetně nastavení. Nákup licencí.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním Postupná obnova interaktivních tabulí a dataprojektorů. (v roce 2019
budou stávající PC staré 10 let)Včetně nového nábytku.

440

35

0.60

září 2017

červenec 2020

ne

dosud nemáme

ano

Realizace tohoto záměru bude souviset s
možností vypsané grantové podpory pro
rozvoj a obnovu ICT.

zpracovaný projektový záměr

600016838

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České; 1. máje
249/37, 742 35 Odry

Církev

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Nová počítačová učebna, 15 PC včtně SW a licencí, interaktivní tabule
včetně příslušenství, instalace, nábytek. Realizace ve dvou fázích.

440

35

0.40

červenec 2017

září 2018

ne

přepodkládáme pomoc zřizovatele školy,
granty

ano

projekt může být realizován ve vazbě na
vyhlášené granty.

zpracovaný projektový záměr

200

10

42.10

leden 2021

září 2022

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ne

Realizaci projektu podmiňuje souhlas
zřizovatele s investičním záměrem a
souhlas úhradou provozních nákladů.

zpracovaný projektový záměr

100

5

0.98

leden 2019

srpen 2019

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

380

21

3.84

září 2019

srpen 2020

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Technology and Education HUB. V rámci připravovaného záměru chce
škola vybudovat technologický HUB, který bude sloužit jak studentům tak
absolventům. Technologie budou zaměřeny především na IT technologie a
naváží na již vybudované laboratoře. Součástí investičního záměru bude
Virtual reality CUBE, zařízení pro holografickou projekci. Cílem je umožnit
žákům pracovat s moderními 3D technologiemi.

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

Účelem je pořízení software typu CAM pro řízení CNC strojů. V současné
době je škola vybavena kvalitními CNC stroji, které jsou řízeny systémy
Heidenheim a Fanuc. Dále používáme CAD sofware pro 3D konstruování.
Chybí nám kvalitní software CAM software, který by navazoval na
používaný CAD. Pro CAD používáme Solidworks.

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

Digitální třídy. Škola díky realizaci projektů v rámci OPVK provozuje LMS
Moodle a má pokryto cca 80% výuky vlastními textovými i multimediálními
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
výukovými materiály. Projekt počítá s vybudováním 8 digitálních tříd s
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
odborným zaměřením, které budou vybaveny tablety a interaktivní
projekční technikou.

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Připojení k síti CESNET a investice do strukturované kabeláže. Kritickým
faktorem vnitřní konektivity je nedostatečná kapacita strukturované
kabeláže a další síťové infrastruktury, která omezuje kvalitní připojení ve
všech prostorách školy. Dalším cílem záměru je připravit síťovou
infrastrukturu tak, aby byla připojitelná k síti CESNET.

380

40

1.90

duben 2019

prosinec 2019

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

3D tisk kovových dílů. Připravený investiční záměr navazuje na již pořízené
technologie CNC zařízení. Záměrem je dát možnost žákům školy naučit se
pracovat s technologií tisku kovových dílů (DMLS 3D), která se stále více
prosazuje do praxe strojírenských provozů.

100

2

8.60

říjen 2017

duben 2018

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

Výstavba výtahu uvnitř školy za účelem zajištění bezbariérového přístupu
do všech učeben školy. V současné době škola řeší bezbariérový vstup do
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně 1.NP. Do ostatních nadzemních podlaží není bezbariérový přístup
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
umožněn. Na každém patře je k dispozici bezbariérové sociální zařízení.
Vybudováním výtahu by byly zpřístupněny všechny kmenové i odborné
učebny školy.

250

50

2.25

leden 2017

září 2017

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Laboratoře pro automatizaci a 3D tisk. Zpracovaný projektový záměr
počítá s vybudováním dvou laboratoří zaměřených na průmyslovou
automatizaci a 3D tisk. V rámci projektu bude pořízena laboratorní
automatizační linka. Druhou část projektu bude tvořit laboratoř na 3D tisk
(plasty)

250

8

2.60

říjen 2017

duben 2018

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

Ve škole jsou v současné době dvě počítačové učebny, které vlivem svého
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
stáří více než 6 let nepostačují svým výkonem pro zajištění výuky ICT a
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
především CAD technologií. Celkem se jedná o 63 počítačů.

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace;
Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

600016170

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace, Kavalcova 814/1, Bruntál, 79201

Kraj

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

600016579

380

24

1.20

duben 2018

říjen 2018

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

50

30

1.20

březen 2018

září 2018

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10% -náš
podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

School smart factory - projekt je zaměřen na vybudování školní
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce
mini simulační továrny, která bude aplikovat dostupné stroje a
(včetně bariérových úprav, vnitřního zařízení a
zařízení s ohledem na standardy průmyslu 4.0. Továrna bude
materiálového vybavení)
obsahovat mimo jiné také sadu kolaborativních robotů.

200

13

18.00

září 2020

září 2021

ano

Investiční fond a rezervní fond: 10%
-náš podíl

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

Inovace učebny pro výuku práce s médii - nutná výměna hardware i
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
software pro úpravu obrazu, zvuku a videa a pro animaci. Stávající zařízení
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
je z roku 2011.

180

8

0.50

červenec 2018

srpen 2018

ano

FRIM - 0.2 mil Kč.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Bezbariérový přístup do hlavní budovy a jejích podlaží - halvní školní
budova nemá žádný bezbariérový prvek. Pro předpokládané
bezproblémové studium žáků s tělesným postižením je nutno vybudovat
plošiny od hlavního vchodu do přízemí a pak do 1. a 2. patra.

5

30

2.00

červenec 2018

srpen 2018

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Třetí jazyková laboratoř - výuka cizích jazyků vyžaduje práci ve třech
jazykových laboratořích najednou. Zatím má škola dvě plně vybavené.

100

3

0.30

červenec 2017

srpen 2017

ano

FRIM - 0.1 mil Kč.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Laboratoř 3D tisku - pro výchovu odborníků v této oblasti bude nutná nová
laboratoř vy\tvořená ze staré stávající laboratoře automatizace.

150

5

0.90

červenec 2017

srpen 2017

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Škola nemá CNC obráběcí stroj pro alespoň základní výcvik v
programování takových zařízení. Dílna ručního obrábění by měla být
doplněna CNC frézkou maenšího rozsahu.

90

3

0.40

červenec 2018

srpen 2018

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Bezbariérový přístup do dílen a učeben ve vedlejší budově - pro případné
bezproblémové studium tělesně postižených žáků je nutný bezbariérový
přístup z hlavní budovy do dílen a odboných učeben vedlejšího traktu.

5

30

1.20

červenec 2018

srpen 2018

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Inovace vybavení učebny automatizace - učebna funguje od roku 2010 s
unikátním strojním a přístrojovým vybavením. Pro udržení kontaku s
vývojem bude nutná inovace tohoto vybavení.

120

3

0.70

červenec 2018

srpen 2018

ne

0

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Rekonstrukce dílny ručního obrábění - v dílně je nutná rekonstrukce
podlahy, elektroinstalace a sanace omítek. Stav je předhavarijní.

90

3

0.40

červenec 2017

srpen 2017

ano

FRIM - 0.2 mil Kč.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

311

4

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016579

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace;
Makarenkova 1/513, 736 01 Havířov - Město

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výuka pro Průmysl 4.0 - hlavním cílem projektu je v 6 středních školách
vybudovat robotickou laboratoř vybavenou kolaborativními roboty pro
skupinovou práci žáků v tomto moderním a progresivním odvětví
automatizace a robotiky. A dále případné dovybavení učebny
mechatroniky.

600017583

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková
organizace; Kratochvílova 14900/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Školící set robotického pracoviště

600017583

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková
organizace; Kratochvílova 14900/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Obnova počítačové sítě

600017583

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková
organizace; Kratochvílova 14900/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017583

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková
organizace; Kratochvílova 14900/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kraj

600017753

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková
organizace; Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

600017753

Bezbariérová škola - zřízení elektronického přístupového systému do školy,
do učeben a laboratoří se zobrazovacími jednotkami na vstupu do učeben.
Pořízení nábytku pro handicapované žáky a dovybavení knihovny
technikou pro handicapované žáky.

311

4

4.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

20

2

1.00

2017

2020

ne

85 % projekt, 15 % investiční fond kraje

ne

realizaci záměru podmiňuje získání financí

nic z uvedeného dosud připraveno není

0

0

1.00

2017

2020

ne

85 % projekt, 15 % investiční fond kraje

ne

Zvýšení úrovně bezpečnosti vnitřní
počítačové sítě a konektivity

nic z uvedeného dosud připraveno není

Obnova IT - HW - pro výuku odborných předmětů

500

40

3.00

2017

2020

ne

85 % projekt, 15 % investiční fond kraje

ne

Výměna PC pracujících s operačním
systémem WIN XP. Realizaci záměru
podmiňuje získání finančních prostředků

nic z uvedeného dosud připraveno není

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výuka pro Průmysl 4.0 - hlavním cílem projektu je v 6 středních školách
vybudovat robotickou laboratoř vybavenou kolaborativními roboty pro
skupinovou práci žáků v tomto moderním a progresivním odvětví
automatizace a robotiky. A dále případné dovybavení učebny
mechatroniky.

525

2

4.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Vybudování datových rozvodů v bloku B. Dojde k instalaci datových
rozvodů, aby byla plněna funkční datová síť v laboratořích chemie,
chemické techniky a fyziky.

420

10

0.50

červen 2017

srpen 2017

ano

50 % kraj, 50 % škola

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková
organizace; Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

Rekonstrukce osobního výtahu. V současné době je výtah nevyhovující.
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce Neumožňuje bezbariérový přístup bez asistence. Záměrem je výtah
včetně bezbariérových úprav
vyměnit, aby splňoval všechny legislativní požadavky na bezpečnost i
bezbariérovost.

20

40

1.00

červenec 2017

srpen 2017

ne

100 % kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600017753

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková
organizace; Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Rekonstrukce laboratoří chemické techniky. Laboratoř je provozována 35
let, bez stavebních úprav. Záměrem je vyměnit technologické rozvody
(elektro, voda, plyn, odpad), vyměnit nevyhovující digestoř a hlavně
vybavit laboratoř technologickými zařízeními, aby výuka odpovídala
moderní chemické výrobě.

64

2

5.50

červen 2018

srpen 2018

ne

70 % EU, 30 % kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017753

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková
organizace; Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Rekonstrukce laboratoří analytické chemie. Laboratoř je provozována 35
let bez stavebních úprav a oprav. Záměrem je vyměnit technologické
rozvody (elektro, voda, plyn, odpad), vyměnit nevyhovující digestoř a
hlavně vybavit laboratoř technologickými zařízeními, která odpovídají
moderním trendům instrumentální analýzy a které se využívají v praxi.

30

2

4.00

červen 2019

srpen 2019

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

289

4

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

LABORATOŘ CHEMIE - Vybavení stávající laboratoře chemie je ze 70. let
minulého století a nevyhovuje našim požadavkům. Je potřeba vyměnit
laboratorní stoly a koupit zařízení a laboratorní pomůcky. V celé učebně je
nutno vyměnit elektroinstalaci, připojovací kanalizační a plynovodní
potrubí.

360

25

0.80

leden 2019

prosinec 2019

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Realizace není podmíněna.

zpracovaný projektový záměr

360

25

3.30

leden 2018

prosinec 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Realizace není podmíněna.

zpracovaný projekt

180

2

1.10

duben 2017

prosinec 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Realizace záměru není závislá na jiných
okolnostech a je uskutečnitelná kdykoli.

zpracovaný projektový záměr

120

3

1.64

říjen 2017

květen 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Realizace není podmíněna.

zpracovaný projektový záměr

600016552

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace; Kollárova
1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí

600017389

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace; Mírová 630/3,
746 66 Opava

600017389

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace; Mírová 630/3,
746 66 Opava

Kraj

MODERNIZACE POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ - Jsme odborná technická škola,
která připravuje žáky na profese v průmyslu. Pro jejich přípravu je velmi
důležité odpovídající počítačové vybavení pro práci v grafických
programech (AutoCAD, ArchiCAD, Microstation, 3D Studio, ...) V rámci
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
možností průběžně upgradujeme HW i SW. Máme 4 počítačové učebny,
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
každá kmenová učebna je vybavena PC a projektorem, žáci tisknou své
práce na plotrech, atp. Protože se tyto prostředky stávají čím dál větší
samozřejmostí, jejich počet se navyšuje. Proto logicky jejich upgrade
překračuje naše možnosti.

600017389

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace; Mírová 630/3,
746 66 Opava

Kraj

MODERNIZACE DÍLEN PRAXE - stávající vybavení pochází z roku 1958 a
nevyhovuje dnešním potřebám. Podlahy nevyhovují bezpečnostním
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
normám pro výuku praxe. Obsahem modernizace bude: rekonstrukce
včetně bezbariérových úprav
podlahy a stěn, elektroinstalace, osvětlení, nákup hoblic, svěráků a dalšího
vybavení, nářadí a náčiní nutných pro výkon praxe.

600017389

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace; Mírová 630/3,
746 66 Opava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

3D SKENER PRO ŽÁKY OBORU GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ - 3D
skener, který slouží pro digitalizaci přírodního terénu nebo životního
prostředí upraveného člověkem (budovy, modelace terénu, atp.), je i přes
vysoké pořizovací náklady stále častější pomůckou moderních
zeměměřičů. Chceme našim žákům umožnit práci s tímto skenerem a
připravit je na budoucí profesi.

600017389

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace; Mírová
630/3, 746 66 Opava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro praktické vyučování)

TOTÁLNÍ STANICE - geodetické přístroje k zaměřování
nemovitostí.

250

3

0.50

červen 2022

červen 2022

ne

zdroje EU, zdroje zřizovatele

ano

Realizace záměru není závislá na
jiných okolnostech a je uskutečnitelná zpracovaný projektový záměr
kdykoli.

600017681

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace; Středoškolská
2992/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální učebna s využitím virtuální reality ve
stavebnictví

860

20

3.50

září 2018

prosinec 2019

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Jedná se o jednu učebnu

zpracovaný projektový záměr

600017681

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace; Středoškolská
2992/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální učebna s využitím 3D tiskových a
skenovacích technologií ve stavebnictví

860

20

2.80

září 2018

prosinec 2019

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Jedná se o jednu učebnu

zpracovaný projektový záměr

600017681

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace; Středoškolská
2992/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializovaná multimediální učebna odborných předmětů a jazykového
vzdělávání

860

20

2.10

září 2018

prosinec 2019

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Jedná se o jednu učebnu

zpracovaný projektový záměr

600017681

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace; Středoškolská
2992/3, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Specializované učebny informačních a velkoformátových tiskových
technologií s aplikací v průmyslové grafice, designu a architektuře

860

20

3.60

září 2018

prosinec 2019

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Jedná se celkem o dvě učebny

zpracovaný projektový záměr

600016676

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; Žižkova 1818/1a, 733
01 Karviná - Hranice

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Realizace páteřní sítě kategorie 6, napojení aktivních prvků pro správu
sítě, koncové připojení kategorie 5e včetně zásuvek.

500

40

0.50

leden 2017

březen 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

131

4

4.70

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016676

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; Žižkova 1818/1a, 733
01 Karviná - Hranice

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Jedná se o rozšíření CNC - dílny a její doplnění diagnostickými zařízeními:
CNC- soustruh a CNC frézka s řídícím systémem Sinumerik, spínací
dotyková a nástrojová sonda pro CNC frézku, interaktivní tabule, speciální
nábytek a stavební úpravy. Nyní na jednom CNC pracovišti pracuje
najednou 10 žáků - nevyhovující.

600016676

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; Žižkova 1818/1a, 733
01 Karviná - Hranice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře virtuální reality

379

4

4.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016676

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace; Žižkova 1818/1a, 733
01 Karviná - Hranice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výuka pro Průmysl 4.0 - hlavním cílem projektu je v 6 středních školách
vybudovat robotickou laboratoř vybavenou kolaborativními roboty pro
skupinovou práci žáků v tomto moderním a progresivním odvětví
automatizace a robotiky. A dále případné dovybavení učebny
mechatroniky.

263

3

4.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října 1598, 738 01
Frýdek-Místek

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

Projektový záměr počítá s pořízením nové verze pro programování CNC
strojů v systému Heidenhein

200

10

0.10

březen 2016

duben 2016

ano

investiční fond organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října 1598, 738 01
Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výuka pro Průmysl 4.0 - hlavním cílem projektu je v 6 středních školách
vybudovat robotickou laboratoř vybavenou kolaborativními roboty pro
skupinovou práci žáků v tomto moderním a progresivním odvětví
automatizace a robotiky. A dále případné dovybavení učebny
mechatroniky.

327

3

4.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října 1598, 738 01
Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Rozšíření stávajícího vybavení CNC stroji. Počítá se se zakoupením CNC
soustruhu a pětiosé CNC frézky.

400

5

5.00

leden 2019

srpen 2019

ne

zdroje EU resp. zřizovatele, investiční fond
organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října 1598, 738 01
Frýdek-Místek

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Rozšíření stávajícího vybavení laboratoře kontroly a měření o CNC
souřadnicový měřící stroj pro 3D měření včetně příslušenství

400

8

1.50

leden 2019

srpen 2019

ano

zdroje EU resp. zřizovatele, investiční fond
organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října 1598, 738 01
Frýdek-Místek

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Rozšíření odborné učebny fyziky o laboratoř pro žákovské laboratorní
úlohy. Počítá se s vybavením novým laboratorním nábytkem, elektrickými
a datovými rozvody v učebně navazující na stávající učebnu a vybavením
žákovskými měřícími pracovišti.

400

5

1.00

leden 2019

srpen 2019

ano

zdroje EU resp. zřizovatele, investiční fond
organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října 1598, 738 01
Frýdek-Místek

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Rekonstrukce slévárny ve stávajícím dílenském traktu je nutnou
modernizací vzhledem k nově otevřenému oboru vzdělání strojírenská
metalurgie. Počítá se s rekonstrukcí podlah, drobnými stavebními
úpravami a zakoupením tavící pece.

400

5

0.30

březen 2018

srpen 2018

ano

investiční fond organizace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016323

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; 28. října
1598, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a školských zařízení

Vybudování odborné učebny inovativních technologií s myšlenkou
založení studentského startup.

400

8

10.00

březen 2020

prosinec 2020

ano

zdroje EU resp. zřizovatele, investiční
fond organizace, zdroje soukromých
subjektů

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Zajištění panelů pro výuku CNC programování. Momentálně chybí a jeden
panel na CNC stroji je nedostatečný pro zajištění skupiny žáků

400

5

1.00

září 2016

říjen 2016

ano

Investiční fond

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

Bezbarierový přístup po škole. Momentálně není. Zajištění plošin pro
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
převoz vozíčkářů z jednoho do druhého patra, odstranění prahů zajištění
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
otevírání dveří v patře na fotobuňku

400

35

3.00

červenec 2018

srpen 2018

ano

Investiční fond organizace

ne

Cena je jen odhad. nemáme zpracovánu
konkrétní nabídku

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

300

8

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře virtuální reality

363

4

4.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

3D prototyping - 3D tisk

400

6

2.50

duben 2018

září 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Vybudování učeben s různými ukázkami 3D
tisku dle aktuálních možností. Součástí
vybavení by byla i obnova počítačů v
učebnách. Tato technologie jde neustále
zpracovaný projektový záměr
velmi dopředu a momentálně nelze přesně
specifikovat. Bude specifikováno až v době
výzvy.

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Doplnění dílny CNC obrábění

350

4

6.50

leden 2018

září 2018

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Cílem je zakoupit 2 CNC stroje (CNC
soustruhu s řídícím systémem Heidenhein
a vybavením 2,5 mil. Kč, CNC soustruh s
poháněnými nástroji a vybavením za 3,5
mil. Kč) a 6 kusů programovacích panelů za nic z uvedeného dosud připraveno není
0,5 mil. kč, čímž by byla doplněno stávající
vybavení do kompletní dílny CNC obrábění,
která je nezbytně nutná pro výuku námi
vyučovaných oborů.

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výuka pro Průmysl 4.0 - hlavním cílem projektu je v 6 středních školách
vybudovat robotickou laboratoř vybavenou kolaborativními roboty pro
skupinovou práci žáků v tomto moderním a progresivním odvětví
automatizace a robotiky. A dále případné dovybavení učebny
mechatroniky.

345

2

4.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Modernizace Dílen na SPŠ Ostrava - Vítkovice
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

ne

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Kompletní rekonstrukce dílenské haly
včetně nových podlah a obnovy strojního
parku v duchu modernizace již zastaralých
a mnohdy těžko opravitelných strojů.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Modernizace výuky strojírenských odborných předmětů

nic z uvedeného dosud připraveno není

400

10

20.00

červen 2019

říjen 2019

600017699

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace; Zengrova 1,
703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

400

6

5.00

červen 2019

říjen 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Vybudování odborné učebny Kontroly a
měření a Stavby a provoz strojů. Učebnu
vybavit novým zařízením s vazbou na
projektování a metrologii včetně
rekonstrukce učeben IKT a ICT
infrastruktury.

600026337

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace; Školní
2/601, 736 01 Havířov

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Několik odborných učeben a dílen není plně uzpůsobeno pro bezbariérový
vstup žáků. Projektový záměr sleduje dobudování bezbariérových vstupů
do výše jmenovaných objektů.

15

10

2.00

leden 2018

duben 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600026337

Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková organizace; Školní
2/601, 736 01 Havířov

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Nákup obráběcího stroje do odborné učebny pro výuku odborných
předmětů a odborného výcviku pro obory vzdělání Strojírenská výroba.
Současné vybavení neodpovídá moderním trendům výuky.

40

6

0.50

září 2017

září 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016048

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace; Opavská 499/49, 794 01
Krnov

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Obnova morálně zastaralého SW a nákup licencí na nové programy pro
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním výuku.

320

8

0.7

červenec 2017

srpen 2017

ano

Zdroje od zřizovatele a případně z
evropských projektů.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016048

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace; Opavská 499/49, 794 01
Krnov

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

320

5

1.60

červenec 2017

říjen 2017

ne

Financováno s pomocí zřizovatele.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016048

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace; Opavská 499/49, 794 01
Krnov

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
Zajištění bezbariérového přístupu do budovy teoretického vyučování.
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)

4

1

0.20

leden 2017

únor 2017

ne

Zdroje poskytnuté zřizovatelem.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016048

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace; Opavská 499/49, 794 01
Krnov

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace dílny pro výuku kovoobrábění.

320

4

0.50

červenec 2017

říjen 2017

ne

Zdroje nutno poskytnout zřizovatelem.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016048

Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace; Opavská 499/49, 794 01
Krnov

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování učebny se zaměřením na fyziku,elektrotechnické předměty a
autodiagnostiku.

320

8

0.90

leden 2018

srpen 2018

ne

Zdroje od zřizovatele.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Elektrolaboratoře

184

4

2.10

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

466

12

3.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace dílen 1. ročníků - polytechnické vzdělávání

466

10

2.40

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Výukové demostrační centrum alternativních a obnovitelných zdrojů
energie

360

5

3.10

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Elektromobilita

360

5

3.50

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Fyzika - mechanická a optická laboratoř

466

3

1.50

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, zřizovatel 10 % státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace; Na
Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Bezbariérovost - instalace bezbariérového výtahu do stávající šachty

465

20

2.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková
organizace; Na Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Digitální výuka - vybavení učeben informačními a digitálními
technologiemi, včetně potřebného sw a jejich zapojení do sítě.

529

31

1.75

leden 2021

prosinec 2022

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171302

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková
organizace; Na Jízdárně 423/30, 702 00 Ostrava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Dílna oprav elektronických a digitálních zařízení.

354

5

3.00

leden 2021

prosinec 2022

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016242

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace; tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

400

6

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016242

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace; tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Modernizace výuky pomocí výpočetní techniky ve všeobecných i
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním odborných předmětech

400

15

1.00

leden 2018

září 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

200

15

1.70

leden 2019

prosinec 2019

ne

ne

ano

nerelevantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

ano,provozní náklady budou hrazeny z
prostředků školy

nerelevantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

ano,provozní náklady budou financovány z
nerelevantní
prostředků školy

nic z uvedeného dosud připraveno není

Soustruhy a frézky.

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

V rámci školy je vyučován obor Analýza potravin. Škola v současné době
disponuje pro odborné předměty tohoto oboru malou chemickou
laboratoří, která je prostorově nevyhovující . Protože kvitujeme veliký
zájem o obor, je cílem školy v rámci projektového záměru vybavit pro žáky
Analýzy potravin kvalitní chemickou laboratoř, která by odpovídala
požadavkům ŠVP a předmětům potravinářská technologie u
gastronomických oborů.

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

V rámci odborného vyučování gastronomických oborů disponuje škola
školní kuchyní, ve které probíhá příprava pokrmů nejen pro žáky naší
školy, ale také pro žáky místní ZŠ. Její vybavení je již zastaralé a proto je
potřeba doplnit jej moderním zařízením. Jedná se především o varné
pánve, kotel na přípravu polévek, konvektomat, salamander, plynový profi
plynový sporák a velký univerzální robot, dále nerezový stůl s
vestavěnými lednicemi,nerezový dřez, velká profi lednice a další vybavení,
které splňuje požadavky moderní odborné přípravy žáků dle ŠVP školy.

450

20

2.10

listopad 2016

červenec 2017

ne

ne

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Škola vyučuje gastronomické obory Kuchař - Číšník a maturitní obor
Hotelnictví. V současné době je škola vybavena nedostačující a nemoderní
učebnou odborné praxe, která by splňovala podmínky dobré praxe s
moderní technologií. V rámci projektového záměru by škola vybavila
odbornou učebnu potřebným zařízením a vybavením určeným pro výuku v
předmětu Technologie přípravy pokrmů, Obsluhy a služeb ale i pro výuku
nepovinných předmětů Barman a sommeliér, Barista apod, včetně nových
rozvodů elektroinstalace, vody a plynu.

300

15

2.50

leden 2017

prosinec 2017

ne

škola je schopna spolufinancovat v malém
rozsahu.

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

V rámci výuky poskytuje škola odbornou přípravu pro obor Kadeřník, ve
kterém v současné době kvitujeme nárůst zájmu. Potřebou školy v tomto
projektovém záměru je vybavit školu moderní učebnou, ve které by mohla
probíhat výuka odborné praxe a odborných předmětů oboru Kadeřník. V
rámci projektového záměru by byla učebna odborné praxe vybavena
moderní technologií, včetně nových rozvodů elektroinstalace, vody a
plynu.

100

8

0.80

leden 2018

prosinec 2018

ne

škola je schopna spolufinancovat investiční
záměr v malém rozsahu

ano

nerelevantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

V rámci ŠVP škola vyučuje všechny žáky předmětu Výpočetní technika a
Informační technologie a ve stejné míře i ekonomické a odborné předměty
pro všechny obory školy. Nyní škola disponuje učebnou informatiky,
nicméně díky rychlému technologickému pokroku je nutno vybavení HW i
SW neustále obnovovat. V rámci projektového záměru je třeba vybavit
školu modernější technikou určenou k výuce těchto předmětů, zejména
pak PC - 15 ks, 1 řídící PC, interaktivní tabulí, projektorem, SW, SWITCH,
stoly + židlemi.

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

Škola je vybavena bezbariérovým přístupem a výtahem pouze v 1 ze 3
budov, které slouží k výuce teoretických předmětů a praxe. Požadavkem
projektového záměru v této oblasti je tedy realizace bezbariérového
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
přístupu také do zbývajících budov, v jehož rámci by byla pořízena rampa
včetně bezbariérových úprav
u hlavního vchodu do budovy a výtah vedoucí do vyšších pater školy a
Domova mládeže tak, aby byl umožněn přístup do prostor školy žákům s
tělesným postižením.

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

400

18

0.65

leden 2018

červenec 2018

ne

ne

ano

nerelavantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

10

2

3.50

leden 2017

prosinec 2017

ne

ne

ano

nerelevantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Škola vyučuje v rámci ŠVP 4 cizí jazyky a není vybavena v současné době
moderní jazykovou učebnou, která by splňovala kvalitně požadavky výuky
jazyků dle ŠVP školy. V rámci projektového záměru je zapotřebí vybavit
učebnu vybavením odpovídajícím výuce jazyků pro cca 15 žáků, a to
zejména řídící pultem, PC pro žáky, převodníky, SW, sluchátky, stoly a
židlemi.

400

10

0.58

leden 2018

prosinec 2018

ne

ne

ano

nerelevantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

V rámci výuky poskytuje škola odbornou přípravu pro obor Cukrář, ve
kterém v současné době kvitujeme nárůst zájmu o obor. Potřebou školy v
tomto projektovém záměru je vybavit školu moderní učebnou, ve které by
mohla probíhat výuka odborné praxe a odborných předmětů oboru Cukrář.
V rámci projektového záměru by byla učebna odborné praxe vybavena
moderní technologií, včetně nových rozvodů elektroinstalace, vody a
plynu.

100

10

1.50

leden 2018

prosinec 2018

ne

Škola je schopna spolufinancovat projektový
záměr v malém rozsahu.

ano

nerelevantní

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017346

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.; Dolní 356,
747 15 Šilheřovice

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

600016374

Střední škola informačních technologií, s.r.o.; Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Privátní sektor

Pořízení vybavení dvou odborných učeben počítačových sítí a grafiky, PC
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
včetně příslušenství a doplňku pro odbornou i všeobecnou výuku
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
předmětů informačních technologií a obalové techniky

340

26

1.50

květen 2016

říjen 2016

ano

státní dotace na učební pomůcky, desetina
odhadu nákladů

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016862

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.; Komenského 112, 742 83 Klimkovice

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

120

12

0.10

září 2016

září 2018

ne

dotace, rozvojové programy, další zdroje

ano

Realizace podmíněna dostatečnými
financemi.

nic z uvedeného dosud připraveno není

120

10

0.50

září 2016

září 2018

ne

dotace, rozvojové programy, další zdroje

ano

Realizace je podmíněna dostatečnými
financemi.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Upgrade serverů školy a IT infrastruktury.

600016862

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.; Komenského 112, 742 83 Klimkovice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení výkonného serveru a aktualizace žákovských stanic. Výkon
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním současných pravděpodobně nebude na některé aplikace stačit.

600016862

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.; Komenského 112, 742 83 Klimkovice

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení výkonných grafických stanic pro výuku počítačové grafiky a DTP.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním Výkon stávajících PC není na některé aplikace dostatečný.

120

6

0.50

září 2016

září 2018

ne

dotace, rozvojové programy, další zdroje

ano

Relaizace je podmíněna dostatečnýmí
financemi.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016862

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.; Komenského 112, 742 83 Klimkovice

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybavení jazykové učebny Multimediálními PC a sluchátky. Momentálně
vyučující využívají přenosnou techniku.

120

10

0.50

září 2016

září 2018

ne

dotace, strukturální fondy, další zdroje

ano

Realizace je podmíněna zajištěním
dostatečných financí z výše uvedených
zdrojů.

nic z uvedeného dosud připraveno není

800

150

0.50

červenec 2020

srpen 2020

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
30% spolufinancování.

ano

bez komentáře

nic z uvedeného dosud připraveno není

100

10

0.23

červenec 2017

srpen 2017

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
30% spolufinancování.

ano

Stávající zařízení již dožívá a náklady na
nic z uvedeného dosud připraveno není
jeho servis a opravy jsou neúměrně vysoké.

ano

Bez komentáře.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Výměna centrálního školního serveru. Stávající server byl pořízen v srpnu
2013. Vzhledem k tomu, že je využíván celou organizací, je velmi vytížen.
Podpora „next business day“ (záruka) je poskytována max. na dobu 7 let.
Poté v případě poruchy je velmi komplikované a finančně nákladné
provést jeho opravu. Vzhledem k tomu, že na serveru školy je
zpracovávána agenda pro chod školy, může dojít k narušení chodu školy.
Aby k takové situaci nedošlo, je nutné v pravidelných cyklech provádět
výměnu stávajícího serveru.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Zakoupení Konvektomatu na pracoviště OV školní kuchyně PHARE. Cílem
nákupu zařízení je zvýšit kvalitu výuky a výsledných výrobků odborného
výcviku střední školy.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Dodávka a montáž zvedáku pro vozíčkáře na WC a vanu 1. poschodí
budovy B. Cílem této akce je pořízení nového samoobslužného zvedáku
pro imobilní žáky a studenty, kteří využívají domov mládeže. Pořízením
tohoto zvedáku dosáhneme zajištění vhodných podmínek sociálního
zázemí využívaného vozíčkáři.

20

0

0.20

červenec 2017

srpen 2017

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
30% spolufinancování.

Dodávka a montáž schodišťové plošiny ve sportovním areálu mezi
budovami E a F. Nynější stav plošiny je v rozporu s aktuálně platnými
předpisy. Servis stávající plošiny je velmi problematický ve vztahu k
nedostupnosti náhradních dílů. Zřízením nových plošin se umožní přístup
všem handicapovaným žákům nejen k jejich vzdělávání, ale také k
volnočasovým aktivitám, pořádání preventivních programů, které školské
zařízení nabízí (tělocvičny, bazén, kinosál). Stávající zařízení, vzhledem ke
svým technickým parametrům a bezpečnosti, již neumožňuje přepravu
žáků upoutaných na EIV. Toto opatření pomůže k lepší mobilitě 29
handicapovaným žákům školy, ale také ostatním školám a organizacím,
které se věnují péči o tělesně postižené osoby. Areál je využíván pro
sportovní a kulturní akce (kinosál, bazén apod.) nejen žáky školy, ale bývá
poskytován pro aktivity imobilních osob externích organizací. V návaznosti
na tyto skutečnosti nelze určit přesný počet uživatelů, kteří zařízení
využijí.

29

10

0.20

červenec 2017

srpen 2017

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
30% spolufinancování.

ano

Stávající plošiny jsou velmi poruchové, malá
zpracovaný projektový záměr
nosnost, nelze využívat pro EIV.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

Výměna elektrického výtahu určeného pro dopravu osob v budově B.
Realizací této akce bude provedena demontáž stávajícího osobního výtahu
typ TOV 350, určeného pro dopravu osob. Následně bude instalován výtah
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně nový, který bude plnit stejný účel, jako výtah stávající. Zásadní změnou
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
bude jeho nová dispozice pro účely převozu imobilních osob na
elektrických vozíčcích. Výměnou výtahu dosáhneme zvýšení komfortu pro
žáky, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, a dále splníme nařízení, které
vyplývá z aktuálně platné inspekční zprávy orgánu Technické inspekce ČR.

600

60

1.00

červenec 2016

srpen 2016

ne

Na tomto záměru neplánujeme naši finanční
spoluúčast.

ano

Stávající výtah vykazuje velké množství
závad s vysokou úrovní rizika, jak dokládá
inspekční zpráva z dubna 2014. Navíc naší
povinností je závady do šesti let od vydání
zpracovaný projektový záměr
IZ odstranit. V návaznosti na technické
hledisko - není ekonomicky rentabilní výtah
opravovat, náklady na jeho opravu se
pohybují na úrovni zřízení výtahu nového.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

Výměna elektrického výtahu určeného pro dopravu osob v budově E.
Realizací této akce bude provedena demontáž stávajícího osobního výtahu
typ OL 630/0,64-5/5, určeného pro dopravu osob. Následně bude
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
instalován výtah nový, který bude plnit stejný účel, jako výtah stávající.
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
Výměnou výtahu dosáhneme zvýšení komfortu pro žáky, kteří jsou
upoutáni na invalidní vozík, a dále splníme nařízení, které vyplývá z
aktuálně platné inspekční zprávy orgánu Technické inspekce ČR.

800

100

1.10

červenec 2018

srpen 2018

ne

Na tomto záměru neplánujeme naši finanční
spoluúčast.

ano

Stávající výtah vykazuje velké množství
závad s vysokou úrovní rizika, jak dokládá
inspekční zpráva z dubna 2014. Navíc naší
povinností je závady do šesti let od vydání
zpracovaný projektový záměr
IZ odstranit. V návaznosti na technické
hledisko - není ekonomicky rentabilní výtah
opravovat, náklady na jeho opravu se
pohybují na úrovni zřízení výtahu nového.

30

10

0.30

červenec 2017

srpen 2017

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
30% spolufinancování.

ano

Stávající plošiny jsou velmi poruchové, malá
zpracovaný projektový záměr
nosnost, nelze využívat pro EIV.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Dodávka a montáž schodišťové plošiny ve sportovním areálu (kinosál).
Nynější stav plošiny je v rozporu s aktuálně platnými předpisy. Servis
stávající plošiny je velmi problematický ve vztahu k nedostupnosti
náhradních dílů. Zřízením nových plošin se umožní přístup všem
handicapovaným žákům nejen k jejich vzdělávání, ale také k
volnočasovým aktivitám, pořádání preventivních programů, které školské
zařízení nabízí (tělocvičny, bazén, kinosál). Stávající zařízení, vzhledem ke
svým technickým parametrům a bezpečnosti, již neumožňuje přepravu
žáků upoutaných na EIV. Toto opatření pomůže k lepší mobilitě 29
handicapovaným žákům školy, ale také ostatním školám a organizacím,
které se věnují péči o tělesně postižené osoby. Areál je využíván pro
sportovní a kulturní akce (kinosál, bazén apod.) nejen žáky školy, ale bývá
poskytován pro aktivity imobilních osob externích organizací. V návaznosti
na tyto skutečnosti nelze určit přesný počet uživatelů, kteří zařízení
využijí.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Záměr počítá se zřízením odborné učebny v budově školy pro obor Pekař,
která by vznikla s minimálními úpravami a počítá s využitím většiny
zařízení stávající učebny, která dosud sloužila jako odborná učebna oboru
Pečovatelské služby. Největší investice spočívá v dovybavení pekařskou
technologií (pekařská pec, kynárna, kuchyňský robot na míchání těsta).

30

2

0.30

červenec 2016

srpen 2016

ne

Na tomto záměru neplánujeme naši finanční
spoluúčast.

ano

Záměrem pro zřízení vlastní odborné
učebny pro obor Pekař je zkvalitnění OV
daného oboru, zejména při ručním
technologickém zpracování pekařských
výrobků, kterého se rozšířením
automatizace strojní výroby u pekařských
firem žákům nedostává. Což má následný
vliv na plnění tematických plánů a plnění
požadavků praktické části JZZZ.

zpracovaný projektový záměr

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Cílem této akce je pořízení multifunkční pánve FRIMA. Jedná se o výměnu
staré výklopné pánve, která již vyžaduje nákladný servis a již nesplňuje
nynější standardy. Výše uvedená pánev je velmi výkonná a multifunkční.
Požadovaná pánev je schopna nahradit až 3 běžné varné zařízení. Hlavním
důvodem jejího pořízení je citelné zkvalitnění výuky žáků gastronomických
oborů, kteří tak budou mít možnost se seznámit s moderním přístrojem v
rámci praktického vyučování. Jedná se o multifunkční zařízení, které je
schopno zvládat mnoho operací zároveň (mnoho jídel současně) a výrazně
zrychlit proces vaření a zvýšit tak citelně kvalitu zhotovených jídel z
hlediska snížení tuku.

60

5

0.64

červenec 2020

srpen 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Dodavatel zařízení deklaruje snížení
spotřeby energií při stejném množství
uvařených jídel o 40%.

zpracovaný projektový záměr

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Výměna elektrického výtahu určeného pro dopravu osob v budově A.
Realizací této akce bude provedena demontáž stávajícího osobního výtahu
typ TOV 350, určeného pro dopravu osob. Následně bude instalován výtah
nový, který bude plnit stejný účel, jako výtah stávající. Zásadní změnou
bude jeho nová dispozice pro účely převozu imobilních osob na
elektrických vozíčcích. Výměnou výtahu dosáhneme zvýšení komfortu pro
žáky, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, a dále splníme nařízení, které
vyplývá z aktuálně platné inspekční zprávy orgánu Technické inspekce ČR.

800

60

1.00

červenec 2020

srpen 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Stávající výtah vykazuje určité množství
závad i s vysokou úrovní rizika, jak dokládá
inspekční zpráva z dubna 2014. Navíc naší
povinností je závady do šesti let od vydání
zpracovaný projektový záměr
IZ odstranit. V návaznosti na technické
hledisko - není ekonomicky rentabilní výtah
opravovat, náklady na jeho opravu se
pohybují na úrovni zřízení výtahu nového.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Výměna elektrického výtahu určeného pro přepravu nákladu a osob v
budově D
Realizací této akce bude provedena demontáž stávajícího osobního výtahu
typ A2N 500/0,18-2/2, určený pro přepravu materiálu a osob. Následně
bude instalován výtah nový, který bude plnit stejný účel, jako výtah
stávající. Nový výtah již bude splňovat platnou leislativu v plném rozsahu.
Výměnou výtahu dosáhneme zvýšení komfortu a bezbarierovostii pro
zaměstnance kuchyně, ale hlavně splníme nařízení, které vyplývá z
aktuálně platné inspekční zprávy orgánu Technické inspekce ČR.

100

10

0.80

červenec 2020

srpen 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Stávající výtah vykazuje velké množství
závad s vysokou úrovní rizika, jak dokládá
inspekční zpráva z dubna 2014. Navíc naší
povinností je závady do šesti let od vydání
zpracovaný projektový záměr
IZ odstranit.V návaznosti na technické
hledisko - není ekonomicky rentabilní výtah
opravovat, náklady na jeho opravu se
pohybují na úrovni zřízení výtahu nového.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Rekonstrukce cvičné kuchyně pro praktické vyučování
Cílem této akce je rekonstrukce prostor cvičné kuchyně na odloučeném
pracovišti v Klimkovicích. Jedná se o stavební úpravy (stěny, podlahy), a
následného pořízení sestav kuchyňské linky, pracovních stolů a realizaci s
tím souvisejících prací (vodoinstalace, elektroinstalace apod.).

100

15

0.40

červenec 2019

srpen 2019

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
40% spolufinancování.í.

ano

Stávající vybavení je již velmi zastaralé a
neplní svůj účel. Rekonstrukcí výrazně
zvýšíme kvalitu a standard výukových
prostor pracoviště.

600026957

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace; 17.
listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Vybavení odborné učebny přírodních věd
Realizací této akce bude zřízení odborné učebny přírodních věd. Bude
vybrána vhodná místnost, vypracován seznam potřebných komponentů,
zpracován časový harmonogram. Následně proběhne nákup vybavení
(soubor kancelářských skříní se zasouvacími dveřmi a dalšího kancelářské
vybavení, interaktivní displeje s vestavným PC, licence apod.). Zřízením
odborné učebny přírodních věd dosáhneme modernizace .

150

6

0.25

červenec 2020

srpen 2020

ano

Z investičního fondu střední školy v rozsahu
20% spolufinancování.

ano

Z důvodu absence odborné učebny
přírodních věd dochází k dyskomfortu v
podobě neustálého přenášení vzdělávacích
pomůcek do hodin výuky. Realizací tohoto
záměru dojde ke sjednocení vzdělávacích
nic z uvedeného dosud připraveno není
materiálů předmětu matematiky, fyziky,
chemie a ekologie v jednom místě.
Nákupem interaktivního displeje zároveň
dojde k modernizaci vzdělávání, a tím i ke
zvýšení zájmu žáků o polytechnickou
gramotnost

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

Licence EdgeCAM a postprocesor pro oba CNC stroje, pro 3D modelování
Autodesk AutoCAD + Incentor

330

30

1.00

červenec 2017

srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Příprava dokumentace, zjišťování aktuálních
cen

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pro výuku strojírensckých oborů: profilprojektor pro seřizování nástrojů,
stavební úpravy (podlaha) a instalace strojů, lavice + židle + projektor,
zaškolení obsluhy, měřidlo drsnosti do KOMu, CNC vyřezávací laser do
nekovových materiálů, klasické soustruhy 2 až 3 kusy. K nahrazení
některých našich historických kusů. Ostřička vrtáků GSC 20, termodrill.
Pro výuku uměleckých oborů: drobné stroje a nářadí.

330

30

2.00

červenec 2017

srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Příprava dokumentace, zjišťování aktuálních
cen

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Pro výuku strojírensckých oborů: CNC frézka, CNC soustruh

330

30

7.00

červenec 2017

srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Příprava dokumentace, zjišťování aktuálních
cen

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení licencí k výuce žáků informatických, strojírenských a uměleckých
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním oborů.

440

40

2.00

červenec 2017

srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Příprava dokumentace, zjišťování aktuálních
cen

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybavení PC učeben, jazykových učeben, odborných učeben

440

40

2.00

červenec 2017

srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Příprava dokumentace, zjišťování aktuálních
cen

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výuka pro Průmysl 4.0 - hlavním cílem projektu je v 6 středních školách
vybudovat robotickou laboratoř vybavenou kolaborativními roboty pro
skupinovou práci žáků v tomto moderním a progresivním odvětví
automatizace a robotiky. A dále případné dovybavení učebny
mechatroniky.

250

2

4.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Úprava a vybavení odborné dílny pro práci se dřevem a výrobu modelů. 7X
hoblice, vývěva, vakuový lis, osvětlení učebny, 3x lupínková pila

48

6

0.50

říjen 2018

srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

Úprava a dovybavení učebny PCT, pro výuku grafických a 3D technik
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
navrhování a rapid prototypingu. 13x Grafický monitor 27“, renderovací
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
software Keyshot, 3D scaner, stoly, 3D tiskárna, 2x monitor tablet

48

6

1.00

říjen 2018

Srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

Úprava a dovybavení učebny PCT pro výuku grafických technik
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
navrhování, licence 13x Adobe profesional, 13x grafický monitor, scaner
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
A3

48

6

0.80

říjen 2018

Srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017338

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace;
Praskova 399/8, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

48

3

0.50

říjen 2018

Srpen 2020

ne

100 % od zřizovatele

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016145

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Soukenická 2458/21C,
Krnov, 794 01

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Modernizace počítačové techniky - obnova a modernizace ICT technologií
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním na škole z důvodu morálního a fyzického zastarávání.

350

25

0.73

duben 2018

srpen 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016145

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Soukenická 2458/21C,
Krnov, 794 01

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Pořízení nových CNC strojů k výuce oborů obráběč kovů a mechatronik. 5
ks CNC frézek a CNC soustruhů. Doplnění CNC centra.

104

6

5.20

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016145

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Soukenická 2458/21C,
Krnov, 794 01

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

CAD/CAM postprocesory pro komunikaci mezi počítačem a CNC strojem.

120

5

0.07

leden 2017

srpen 2017

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016145

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Soukenická 2458/21C,
Krnov, 794 01

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pořízení formátovací pily k doplnění nových technologií v dřevoobráběcích
oborech. Stávající je technologicky zastaralá.

36

3

0.73

květen 2017

srpen 2017

ano

vlastní zdroje (investiční fond) ve výši 50%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016145

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Soukenická 2458/21C,
Krnov, 794 01

Kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně Doplnění vybudování bezbariérové školy 4. podlažním výtahem. V
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
současné době je zde schodiště.

350

50

2.76

březen 2018

srpen 2018

ano

vlastní zdroje (investiční fond) ve výši 50%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016145

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace; Soukenická 2458/21C,
Krnov, 794 01

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace svařovny novou technologií, rozšíření oboru obráběč kovů.

120

5

0.57

červenec 2018

srpen 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Rekonstrukce PC sítě školy (optická), včetně instalace nových serverů ve
středisku Frýdlant n.Ostravicí a centrálního ve Frýdku-Místku, aktivních
síťových prvků a UPS

600

83

1.50

září 2016

listopad 2017

ano

Vlastní investiční prostředky školy (15%
spolufinancování)

ano

Současný stav neodpovídá požadavkům
kladených na datový přenos a spolehlivost
služeb. Hrozí riziko havárie.

zpracovaný projektový záměr

Rekonstrukce svářečské školy, výměna vzduchotechniky a pořízení nových
svářečských technologií

50

6

3.00

leden 2017

prosinec 2017

ano

Vlastní investiční prostředky školy (15%
spolufinancování)

ano

Současný stav vzduchotechniky a
technologického vybavení (stáří asi 15 let)
je na úplné hraně požadavků BOZP, PO a
zpracovaný projektový záměr
více jak polovina technologického vybavení
je již za zenitem použitelnosti.

Odborná učebna včetně vybavení zabezpečovacího zařízení a robotických
pracovišť pro výuku elektro oborů

100

8

2.80

září 2016

prosinec 2017

ano

Vlastní investiční prostředky školy (15%
spolufinancování)

ano

Rozšíření výuky o moderní technologie
žádané na trhu práce

600

83

1.20

leden 2017

prosinec 2017

ano

Vlastní investiční prostředky školy (15%
spolufinancování)

ano

Stávající hardware neumožňuje plné
využívání softwarového vybavení, zejména zpracovaný projektový záměr
CAD/CAM

Výstavba a vybavení lakýrnického boxu pro tvorbu modelů a výuku,
dvoupístový kompresor s nezávislou tlakovou nádobou, stříkací pistole,
drobné vybavení, odsávání a osvětlení

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Obnova ICT vybavení odborných učeben IT, CNC a automatizace a řízení.
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

zpracovaný projekt

zpracovaný projektový záměr

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Instalace venkovního bezbariérového výtahu do 5.pater budovy "A"
včetně bezbariérových úprav

180 (bude využíváno i veřejností)

70

2.50

leden 2017

prosinec 2017

ano

Vlastní investiční prostředky školy (15%
spolufinancování)

ano

Umožnit žákům, rodičům a veřejnosti s
postižením plně využívat prostory školy

zpracovaný projektový záměr

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 FrýdekMístek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybavení el.tech.laboratoře pro zajištění efektivní laboratorní
výuky s využitím moderní didaktické měřící techniky pro oblast:
elektrotechniky, elektroniky a regulační techniky.

150

6

2.00

červen 2020

srpen 2020

ano

Vlastní investiční prostředky školy
(15% spolufinancování)

ano

Současný stav je technicky i morálně
zastaralý, neodpovídá požadavkům
moderních trendů v elektrotechnice.

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016307

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, p.o.; Pionýrů 2069, 738 01 FrýdekMístek

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Obnova ICT vybavení odborné učebny IT.

200

10

0.70

červen 2020

srpen 2020

ano

Vlastní investiční prostředky školy
(15% spolufinancování)

ano

HW vybavení nesplňuje požadavky pro
výuku CAD, interaktivní tabule a
nic z uvedeného dosud připraveno není
dataprojektor

600171272

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace;
Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Rekonstrukce odborné učebny pro kuchaře a odborné učebny pro cukráře
(výměna technologií, změna dispozičního řešení s ohledem na ergonomii
pracovišť).

90

6

10.00

červenec 2021

srpen 2022

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

600017702

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace; U Studia
2654/33, Ostrava-Zábřeh

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Výstavba dílen odborného výcviku v areálu Ostrava - Zábřeh.Zřizovatel se
rozhodl prodat objekt odloučeného pracoviště v Ostravě - Kunčičkách na
ul. Vratimovské a objekt v Ostravě - Třebovicích a soustředit veškerou
činnost školy do jednoho areálu v Ostravě - Zábřehu. Nové dílny budou
sloužit výuce oborů Instalatér, Zámečnické práce ve stavebnictví a Tesař.
Objekt bude obsahovat 8 dílen, 2 strojovny, sklady, šatny, sociální zázemí.
Dílny budou vybaveny novým pracovním nábytkem, stroji a výpočetní
technikou. Současně budou vybudovány příjezdové komunikace a
parkoviště.

600171311

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace;
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

600171311

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace;
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600171311

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace;
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Kraj

600171311

Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace;
Moravská 2/964, 703 00 Ostrava - Vítkovice

nic z uvedeného dosud připraveno není

96

9

68.10

březen 2017

březen 2018

ne

Dotace EU 85% a Moravskoslezský kraj 15%

ano

Výstavba Dílen pro SŠ stavební a
dřevozpracující, Ostrava, p.o." je již
schválena zastupitelstvem a probíhá
zpracovaný projektový záměr
jednání s firmou Homola a.s. o kupní
smlouvě na objekt dílen, který se nachází
uvnitř areálu firmy v Ostravě - Kunčičkách"

Vybavení elektrolaboratoře měřicími přístroji a zařízením pro výuku
elektrotechnických, autoopravárenských a strojírenských oborů.

119

10

2.30

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Zkvalitnění výuky žáků elektrotechnických,
zpracovaný projektový záměr
autoopravárenských a strojírenských oborů

Laboratoř virtuální reality

635

4

4.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

výuka odborných předmětů technicky
zaměřených učebních a maturitních oborů

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoř pro předměty strojírenského zaměření

300

2

1.40

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

odborná laboratoř bude sloužit pro
zkvalitnění výuky všech strojírenský
zpracovaný projektový záměr
zaměřených předmětů vyučovaných na naší
škole

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoř simulovaného provozu na železnici

100

5

3.00

září 2018

srpen 2019

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

odborná laboratoř bude sloužit pro úzké
propojení výuky teorie a praxe, simulaci
provozu na železnici, dále k zájmové a
motivační činnosti žáků ZŠ a SŠ, popř.
využitelná i pro soc. partnery z oblasti
provozování železniční dopravy

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016846

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Zajištění konektivity hlavní budovy školy s budovou odloučeného
pracoviště.

600

60

1.00

červenec 2016

červenec 2017

ne

projektové prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016846

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Zemědělské stroje pro zkvalitnění výuky.

200

8

5.00

červenec 2016

prosinec 2018

ne

projektové prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016846

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín

Kraj

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Bezbarierová úprava budovy A a B školy.
včetně bezbariérových úprav

10

0

3.00

březen 2018

srpen 2018

ne

projektové prostředky

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016846

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Podpora výuky CNC

114

2

6.40

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016846

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace výuky svařování

106

2

3.80

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016846

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace; U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře technických měření

346

10

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

zpracovaný projektový záměr

600171868

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 02 Opava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obměna strojního vybavení dílen odborného výcviku na SŠT Opava.
Částečná obměna obráběcích strojů určených k výuce žáků v oborech
strojírenských proběhla v několika etapách. Stále však na dílnách
odborného výcviku převládají stroje s datem výroby v 60. a 70. letech
minulého století. Záměrem je v dalším období některé stroje zařadit na
modernizaci strojů, jejíž součástí je i generální oprava (dále GO), která
zvýší užitné vlastnosti strojů, přiblíží se strojům užívaným v praxi. U druhé
skupiny strojů je záměrem výměna za zcela nové stroje. Soustruhy: 7 ks
GO, 6 ks výměna za nové; frézky 4 ks GO, 6 ks výměna; brusky 1 ks GO, 3
ks výměna; vrtačky 0ks GO, 3 ks výměna.

600171868

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 02 Opava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Elektrolaboratoře

600171868

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 02 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře technických měření

600171868

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 02 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře virtuální reality

600171868

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 02 Opava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Nástrojárna

600171868

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace;
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 02 Opava

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

600171205

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace; Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

600171205

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace; Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark

600171205

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace; Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark

600171205

Bez odpovědi / nebylo
Bez odpovědi / nebylo specifikováno
specifikováno

200

20

13.00

leden 2018

prosinec 2018

52

4

1.90

duben 2017

září 2018

ano

363

6

1.30

duben 2017

září 2018

ano

499

4

4.00

duben 2017

září 2018

48

2

2.50

leden 2019

Modernizace nástrojového vybavení dílen SŠ a SOU

400

5

2.00

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybavení dílen pracovními stoly, svěráky, obráběcími stroji a nejnutnějším
strojovým vybavením (vrtačky, brusky apod.), bezbariérovost, konektivita,
odborné vzdělávání

400

12

14.00

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace výuky svařování

152

5

4.30

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Vybavení odborné učebny pro diagnostiku motorových vozidel a
elektronických měření. Vybavení simulátory závad motorových vozidel,
měřící technikou apod., bezbariérovost, konektivita

150

5

3.00

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace; Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Odborná učebna pro diagnostiku motorových vozidel a elektronických
měření.
Vybavení odborné učebny pro diagnostiku motorových vozidel a
elektronických měření. Vybavení simulátory závad motorových vozidel,
měřící technikou apod., bezbariérovost, konektivita

330

10

4.00

600171205

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková
organizace; Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obnova vybavení dílen
Obnova vybavení dílen pracovními stoly, svěráky, obráběcími stroji a
nejnutnějším strojovým vybavením (vrtačky, brusky apod.),
bezbariérovost, konektivita

500

10

3.00

600171205

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace; Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Obnova vybavení dílen pracovními stoly, svěráky, obráběcími
stroji a nejnutnějším strojovým vybavením (vrtačky, brusky
apod.), bezbariérovost, konektivita

150

4

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Modernizace výuky svařování

117

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Elektrolaboratoře

126

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Model elektrotechnických instalací v domě. Možnost nasimulování závad a
jejich odhalení měřícími přístroji.

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pořízení elektromobilu včetně nabíjecí stanice pro výuku elektrooborů,
autooborů včetně provozního využití

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybavení jedné jazykové učebny

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace praktické výuky gastronomických oborů - gastrocentrum

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybavení nové instalatérské dílny

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Mobilní učebny - vybavení tablety s nabíjecími skříněmi

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Strojní dílny - mechatronika - rozšíření vybavení stávající učebny o
pneumatické a elektropneumatické systémy výuky

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Automechanik - výukové panely

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř. Osvobození
1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Optik - vybavení dílny pro obor Optik

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř.
Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř.
Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro praktické vyučování)

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř.
Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro praktické vyučování)

600171248

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace; tř.
Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná-Nové Město

kraj

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce
Vybudování přístaveb pro rozšíření dílen odborného výcviku
(včetně bariérových úprav, vnitřního zařízení a
technických oborů.
materiálového vybavení)

Kraj

Modernizace laboratoře pro výuku optických komunikací. Z prostředků
projektu chceme rozšířit a zmodernizovat stávající vybavení laboratoře Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
nakoupit nové zařízení pro svařování optických vláken, měřící přístroje pro
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
měření parametrů optických vláken přímou metodou (zdroje a detektory
optického záření) a reflektometrickou metodou.

600017656

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace; Opavská 1119/12,
708 61, Ostrava-Poruba

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

červen 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

červenec 2018

červen 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Vybavení dílen je zastaralé a opotřebované zpracovaný projektový záměr

září 2018

září 2020

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Názornější výuka pro pochopení postupů při
diagnostice závad.s využitím trenažérů
zpracovaný projektový záměr
(výukových panelů).

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

4.00

září 2020

srpen 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Stávající vybavení díen je zastaralé

zpracovaný projektový záměr

4

2.50

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

4

1.50

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

100

5

0.50

leden 2018

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

90

4

0.50

leden 2018

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

650

5

1.00

leden 2018

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

180

8

3.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

50

2

1.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600

8

1.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

60

2

1.80

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

100

3

5.70

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

25

2

0.50

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Obnova a rozšíření stávajících učeben informačních a
komunikačních technologií

400

25

2.00

leden 2021

prosinec 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Vybavení nové učebny pro výuku zabezpečovacích a
protipožárních systémů

160

6

1.20

leden 2021

červen 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Vybavení nové učebny pro výuku 3D technologií a programování

zpracovaný projektový záměr

350

6

1.50

leden 2021

prosinec 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

100

6

6.00

leden 2022

prosinec 2024

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

90

1

2.00

duben 2017

prosinec 2017

ano

Zapojení vlastního investičního fondu-15% z
celkové částky.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017656

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace; Opavská 1119/12,
708 61, Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Elektrolaboratoře - Vytvoření laboratoře pro elektrotechnická měření, tzn.
nákup měřících přístrojů (multimetry, osiloskopy,aj.), zrojů (zdroje
stejnosměrného a střídavého napětí). Tyto zařízení chceme umístit do
speciálního laboratorního nábytku. V současné době používáme pro výuku
zastaralé měřící přístroje, které máme v nedostatečném počtu.

240

4

2.50

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Projekt bude podávat zřizovatelMoravskoslezský kraj.

zpracovaný projektový záměr

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Vybudování internetového připojení - wifi na budově teoretického
vyučování (Čáslavská)

550

40

0.20

květen 2016

červenec 2016

ano

z provozních nákladů, plně

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

PC učebna v budově teoretického vyučování (Husova)

550

30

0.40

září 2017

září 2017

ne

dary, dotace, projekty

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybavení pro službové obory (kadeřník, kuchař-číšník)

200

30

0.10

říjen 2016

prosinec 2016

ano

plně, z provozních nákladů

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybavení pro maturitní obory (např. provoz a ekonomika dopravy, sociální
činnost) - např. převodovky

100

30

0.10

říjen 2016

prosinec 2016

ano

plně, z provozních nákladů

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

SW pro autotrenažer

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Počítačová učebna na dílnách

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

pořízení software pro programování strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

60

4

0.05

leden 2018

leden 2018

ano

investiční fond, plně

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

200

10

0.40

září 2016

září 2016

ne

dary, dotace, projekty

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

SW pro progRamování systému v počítači pro CNC

60

4

0.70

duben 2016

duben 2016

ne

dary, projekt, dotace

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Soustruh

60

4

0.60

leden 2017

leden 2017

ano

investiční fond, plně

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pořízení nových CNC

60

4

0.80

květen 2017

květen 2017

ano

dotace, projekt

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

400

2

2.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Autodiagnostika

60

4

0.50

říjen 2016

říjen 2016

ne

dotace, projekt

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Trenažer na autoškolu

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81 Bohumín

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

60

4

1.00

leden 2018

leden 2018

ano

investiční fond

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81
Bohumín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

PC učebna v budově teoretického vyučování (Husova) - 25 ks PC
sestav

500

10

0.75

březen 2020

červen 2020

ano

dotace, projekt

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81
Bohumín

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

3 ks vizualizér a 10 ks dataprojektorů

500

40

0.25

září 2020

říjen 2020

ano

dotace, projekt

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81
Bohumín

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Vybavení pro učební obor Železničář, Mechanik opravář
motorových vozidel a maturitní obor Provoz a ekonomika dopravy.

100

10

0.50

červen 2020

září 2020

ano

dotace, projekt

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016668

Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace; Husova 283, 735 81
Bohumín

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci
praktického vyučování a polytechnické výchovy (včetně
bezbariérových úprav)

Geometrie

100

5

0.30

leden 2020

březen 2020

ano

dotace, projekt

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

200

11

1.20

duben 2020

říjen 2020

ne

projekt ROP v maximální výši, nutnou
spoluúčast uhradíme z investičního fondu
organizace

ano

realizace projektového záměru umožní
využití nabízených služeb v rámci
produktivní práce žáků oborů kadeřník a
kosmetické služby tělesně postiženými
občany města Havířov a okolí

zpracovaný projektový záměr

100

5

0.80

únor 2019

říjen 2019

ano

provozní náklady organizace, částečně
financováno investičním fondem ve výši 300
tisíc

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600171230

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace; Kapitána Jasioka
635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Kraj

V budově, kde probíhá teoretické vyučování, je pro imobilní žáky k
dispozici jak osobní výtah, tak horizontální plošina. Škola tak má možnost
vzdělávat a vzdělává tělesně postižené žáky v oborech, kde výuka probíhá
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně v budově teoretického vyučování. Obory kadeřník a kosmetické služby
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
mají odborný výcvik, který je uskutečňován v budově odloučeného
pracoviště na ulici Elišky Krásnohorské 29, Havířov-Podlesí, která nemá
bezbariérový přístup. Cílem tohoto projektového záměru je vybudovat
bezbariérový přístup formou výtahu pro přístup do prvního patra budovy.

600171230

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace; Kapitána Jasioka
635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Na odloučeném pracovišti školy na ulici Elišky Krásnohorské 29, HavířovPodlesí probíhá odborný výcvik žáků oborů kadeřník a kosmetické služby.
Učebna pro obor kosmetické služby je v současné době zastaralá a
neodpovídá moderním trendům ve výuce. Organizace plánuje ve
stávajících prostorách vybudovat moderní učebnu pro obor kosmetické
služby.

600171230

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace; Kapitána Jasioka
635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

V prostorech školy není v současné době internetové propojení formou
WIFI signálu. Vzhledem k požadavkům na moderní trendy ve výuce a i
běžnému životnímu standardu bude organizace realizovat WIFI propojení
ve všech prostorech školy pro žáky i zaměstnance organizace.

530

40

0.20

říjen 2016

prosinec 2016

ano

investiční fond a provozní prostředky
organizace v plné výši

ano

wifi propojení budou využívat i
nepedagogičtí zaměstnanci a hosté a
návštěvnici

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Rekonstrukce stávajícího rozvodu internetu. Rozvody jsou zastaralé,často
dochází k výpadkům datových přenosů, není možná dálková správa sítě.

400

60

1.10

červenec 2016

listopad 2016

ano

investiční fond, 20% nákladů

ano

Rekonstrukce zároveň umožní součinnost s
kamerovým a zabezpečovacím zařízením,
zpracovaný projektový záměr
které jsou uvedeny v dalších investičních
záměrech.

43

3

3.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Projektový záměr koordinován s několika
dalšími školami v Moravskoslezském kraji.

zpracovaný projektový záměr

zpracovaný projektový záměr

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Projektovým záměrem je modernizovat a zatraktivnit výuku svařování na
naší střední škole. Jedná se především o pořízení svařovacích trenažérů,
pálicího stroje, plasmového řezacího zdroje a stolu pro pálení a řezání
kyslíkem a plasmou. Palicí stroj škola sice vlastní, je však za hranici
životnosti, je proto nutná jeho náhrada. Plasmový řezací zdroj naše škola
doposud nemá, toto moderní a efektivní zařízení bude sloužit zejména v
rámci výuky svářečských kurzů. Stůl pro řezání bude sloužit pro pálení a
řezání kyslíkem a plasmou. Současný stůl pro pálení a řezání je zhotoven
svépomocí a z důvodů opotřebení je potřebné nahradit jej novým
svářečským stolem. Zařízení bude sloužit jednak pro výuku žáků strojních
oborů v kurzu řezání a drážkování kyslíkem a dále pro přípravu materiálu
svářečských kurzů a praktické výuky. Nový svářečský stůl splňuje vyšší
nároky na bezpečnost práce a jeho provoz také zlepší pracovní prostředí
svářečské školy.

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Projektovým záměrem je modernizace stávající laboratoře z roku 1995. Jde
o laboratoř, kde se učí slaboproudé obory, nicméně i slaboproudé obory
mají jednu nebo dvě úlohy ze silnoproudu. Laboratoř bude sloužit
praktickému vyučování pro cvičení předmětu elektrotechnická měření.
Nová laboratoř se bude skládat ze tří oboustranných stolů, tvoří tedy šest
ostrovních pracovišť. Pět pracovišť je univerzálních pro běžné úlohy –
především slaboproudá měření. Jedno pracoviště je specializováno pro
silnoproudá třífázová měření. Počet modulů je volen s ohledem na měřené
úlohy, s ohledem na potřeby konání praktické profilové maturitní zkoušky
a s ohledem na kapacitu přístrojové nástavby.

237

7

1.30

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Projektový záměr koordinován s několika
dalšími školami v Moravskoslezském kraji.

zpracovaný projektový záměr

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

390

3

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Učebna přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, ekologie)
Cílem projektu je zvyšování kvality podmínek pro výuku žáků všech oborů.
Výstupem projektu
by byla učebna sloužící pro výuku fyziky, chemie a ekologie. Šlo by
především o rekonstrukci
stávající učebny a následné vybavení učebny a příručního kabinetu
didaktickými pomůckami
pro výuku fyziky (např. didaktické pomůcky pro výuku mechaniky,
elektrostatiky, magnetismu
a optiky), chemie (např. didaktické pomůcky a stavebnice především z
oblasti elektrochemie)
a ekologie (např. školní mikroskopy a žákovské soupravy integrované
přírodovědy).
V současnosti škola specializovanou učebnu nemá, stávající učebna
neslouží pro výuku
přírodovědných předmětů a mnohé didaktické pomůcky z fyziky jsou staré
(část didaktických
pomůcek byla obnovena z vlastních prostředků). Didaktické pomůcky z
chemie jsou již
nefunkční a zastaralé, školní mikroskopy škola nemá.

400

4

2.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

400

3

1.50

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Učebna technických měření (strojní)
Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku žáků strojních oborů a
zkvalitnění technického
vzdělávání v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních
zaměstnavatelů na znalosti a
dovednosti žáků. Učebna by sloužila zejména strojním oborům (23-51-H/01
Strojní mechanik
a 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení) a v prvním ročníku
elektrotechnickým oborům
v rámci výuky základů strojírenství. Výstupem projektu by bylo vybudování
učebny
technických měření. Zde se žáci v rámci předmětů technologie,
strojírenská technologie,
technická mechanika a odborný výcvik budou seznamovat s měřením
délkových rozměrů,
úhlových rozměrů, geometrických tvarů, mechanických vlastností a
fyzikálních veličin. Žáci po
absolvování výuky budou schopni změřit a vyhodnotit zjištěné hodnoty.

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace dílenského nábytku a vybavení dílen - technicky zastaralý
stav některých klasických dílen provoz více než 20 let

400

6

1.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016510

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace; Sýkorova
613/1, 736 01 Havířov-Šumbark

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace učebny robotiky/číslicové techniky

400

2

1.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016854

Střední škola, Odry, příspěvková organizace; Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Zajištění bezdrátového připojení k internetu

200

25

2.00

květen 2018

listopad 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016854

Střední škola, Odry, příspěvková organizace; Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování venkovní odborné učebny

30

12

1.00

květen 2018

listopad 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení moderních výukových pomůcek pro zvýšení digitálních
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním kompetencí

30

15

1.00

květen 2018

listopad 2018

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Vybudování nové samostatně stojící patrové bezbariérové budovy
na pozemku školy o rozloze 250 m2 zastavěné plochy, která bude
přirozeně začleněna do okolní zeleně a zástavby s velkými
prosklenými plochami. Cílem je vybudovat moderní prostory,
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce které budou podnětným a inovativním prostředím pro studenty
(včetně bariérových úprav, vnitřního zařízení a
střední školy Monty School a budou odpovídat současným i
materiálového vybavení)
budoucím potřebám špičkového středního školství v MSK.
Součástí budovy budou 4 odborné učebny sloužící potřebám
přírodovědné a technické větve lycea Monty School (chemie,
fyzika, odborná dílna - strojní, ICT), 4 kanceláře pro učitele a 1
tělocvična pro relaxační aktivity a sociální zázemí.

64

8

12.00

leden 2020

leden 2021

vlastní

Předpokládané financování z dotace ITI
(IROP) a zdrojů zřizovatele

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

Projekt je ve fázi tvorby DÚR a DSP.

32

4

2.00

leden 2020

srpen 2020

ano

investiční fond

ano

Celkový připravenost žádosti o dotaci
Vzdělávání žáků střední školy je především
včetně technické projektové dokumentace
zaměřeno na rozvoj manuálních schopností.
na rekonstrukci podlah.

280

40

2.00

červenec 2020

srpen 2020

ne

85% EU, 15% kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

40

4

1.80

červen 2020

prosinec 2020

ne

85% EU, 15% kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016854

Střední škola, Odry, příspěvková organizace; Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

651040060

Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School; Španileova
6227/3, Ostrava-Poruba

610500732

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace; Jablunkovská 241, 739 61 Třinec - Lyžbice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Cílem projektu je oprava podlah ve dvou učebnách školních dílen v
suterénu budovy školy. Podlahy byly BOZP prověrkou v těchto
učebnách vyhodnoceny jako nevyhovující. Jedna učebna (školní
dílna) bude vybavena novým dílenským nábytkem, základním
vybavením pro práci žáků se dřevem a kovem a také tabulí s
interaktivním dataprojektorem. Druhá učebna (učebna šití,
tkalcovství a keramiky) bude vybavena novým nábytkem a také
tabulí s interaktivním dataprojektorem. Součástí projektu bude
rovněž pořízení schodišťové plošiny pro zajištění bezbariérovosti
suterénu, kde se obě učebny nachází.

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Cílem projektu je pořízení standardní vybavenosti budovy a vybudování
bezbariérového přístupu_elektrické plošiny do 1. NP včetně výtahu z 1. PP
do 4. NP umožňujícího přepravu tělesně postižených a ostatních osob i
přepravu materiálu; vyhovění požadavku na standardní vybavenost
vícepatrových budov.

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Projektový záměr řeší nutné garantované připojení obou školních budov
20/20 Mbit+VPN, radiové propojení budov 17 Ghz (20000), výměna
switchů za managovatelné switche,nová strukturovaná kabeláž na budově
Poděbradova, vytvoření oddělené místnosti pro servery Poděbradova,
Matiční, pořízení nových serverů. Stávající stav: negarantované připojení
UPC, VPN mezi budovami, na budově Poděbradova nepostačující
strukturovaná kabeláž 100 Mbit (značné množství switchů a volných
kabelů).

280

40

1.00

červen 2020

prosinec 2020

ne

85 % EU/ 15 % kraj

ano

Radiové spojení je možné realizovat pouze
za předpokladu přímé viditelnosti mezi
budovami, a za souhlasu památkářů

zpracovaný projektový záměr

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Projektovým záměrem je vybudování odborného pracoviště - fiktivní firmy,
která bude simulovat profesionální grafické studio, a to za účelem rozvoje
všeobecných a zejména odborných kompetencí žáků, budoucích
absolventů a potencionálních zaměstnanců nebo OSVČ v oboru, k čemuž
potřebují získat více zkušeností a praktických dovedností již v průběhu
vzdělávání. Odborně nejpokročilejším žákům bude pak grafické studio
sloužit k realizaci uměleckých praxí, v rámci kterých budou realizovat
zakázky školy, návrhy a realizace školních propagačních tiskovin atp..

60

10

0.60

květen 2017

květen 2017

ne

85% EU, 15% kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Privátní sektor

Realizací projektového záměru dojde k obměně a modernizaci morálně i
technicky zastaralého vybavení oboru vzdělání Užitá fotografie a média,
včetně nutné rekonstrukce a modernizace fotografického ateliéru;
nezbytné potřeby: 2 ks digitální zrcadlovka Canon (FULL FRAME) s
objektivy a příslušenstvím, 5 ks Skener 850, 4 ks zábleskové zařízení s
příslušenstvím a stativy, 3 ks trvalé ateliérové světlo s příslušenstvím a
stativy, 4 ks zvětšovací přístroje Kaiser s příslušenstvím, Fotografický
přístroj Hasselblad s kazetou a příslušenstvím, 1 ks stropní kolejový
systém Hi-Glide. 4 ks pracovní stoly do ateliéru - 4ks stolní deska Gerton,
8ks podstavec s policí, 8ks Otočná židle 10500,Současný stav: nevyhovující nebo dosluhující fotografická a technika ve
fotografických ateliérech a fotokomorách, zastaralý a nepříznivý technický
stav fotografického ateliéru.

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

Projektový záměr zásadním způsobem řeší modernizaci výuky n a oboru, a
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
to v hlavních předmětech Výtvarná příprava a realizace a Navrhování a
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním realizace, přechodem na 3D navrhování,zobrazování; stávající stav:
klasická výuka bez moderního technického vybavení

40

3

0.60

červen 2020

prosinec 2020

ne

85% EU, 15% kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce Záměrem projektu vybudování odborné učebny vybavené moderní
včetně bezbariérových úprav
technickým vybavením a ateliéru – sádrovny průmyslového designu

40

4

0.50

červen 2020

prosinec 2020

ano

Investiční a neinvestiční prostředky, 100%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

nic z uvedeného dosud připraveno není

Projektový záměr řeší vybudování komplexního pracoviště pro praktické
vyučování oboru vzdělání Průmyslový design. Bude to moderní vývojové
pracoviště vybavené PC, alespoň pěti tablety pro digitální kresbu a
skicování, novým softwarem pro rendering a modelování vyšší verze
programu Rhinoceros 5, 3D tiskárnou pro tvorbu prostorových modelů,
stolním laserem k přesnému vyřezávaní plošného materiálu k tvorbě
modelů a prototypů, modernější a výkonnější CNC frézkou s větší plochou
obrábění. Kromě PC v současnosti disponujeme pouze 1 starší CNC
frézkou a jedním starším grafickým tabletem a SW Rhinoceros 4.

40

4

1.20

květen 2018

srpen 2018

ne

85% EU, 15% kraj

ano

Praktické výuka členěná podle dílčích
činností do několika různě vybavených
místností se přežila, tradiční postupy jsou
stále více nahrazovány moderními,
komplexními.
Obměna PC a SW jsou součástí
projektového záměru Inovace SW.

280

40

3.18

červen 2020

prosinec 2020

ne

85 % EU/ 15 % kraj

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Studio animace. Projektovým záměrem je vybudování odborného
pracoviště, které zajistí studentům pracovat a rozvíjet se v technikách
prostorové a ploškové animace, se kterou se setkávají více na svých
praxích v QQ studiu Ostrava. Po návratu z praxe, nemohou tolik navázat
na nabyté zkušenosti z nedostatečných technických důvodů. Proto je
nanejvýš vhodné mít na zaměření Grafika a animace aspoň jedno takové
stanoviště. Snímací a světelná technika je navíc odjimatelná k šiřšímu
využití, fotografii a práci v exteriéru. Potřeba vyplývá jednoduše z
neustálého vývoje zaměření a snahy zkvalitňovat výstupy a jejich
technický rozsah pro variabilitu tvůrčích možností studenta nejen animace.
Dle možností a současných potřeb bychom uvítali 1-2 (případně 3) taková
pracoviště.

40

4

1.60

červen 2020

prosinec 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Studio design obalů. Projektový záměr řeší doplnění pracoviště pro
praktické vyučování oboru vzdělání Průmyslový design a zároveň vybavení
nově vznikajícího oboru zaměření Design obalů. Ateliér bude vybavený
novým softwarem pro rendering tj. tvorbu počítačových vizualizací a
animací sloužících k prezentaci žákovské tvorby. Software pro tvorbu
animací ve škole není k dispozici. Pro přesnou výrobu a potisků modelů
především z papíru bude sloužit řezací plotr. Tímto zařízením doposud
škola nedisponuje. Fotoaparát se bude používat k prezentaci žákovských
prací nižších ročníků a zároveň k dokumentaci prací za účelem jejich
archivace. Příslušenství k fotoaparátu: stativ, stativová hlava, paměťová
karta, brašna. Pracovní stoly pro plotr a pro PC

40

4

3.00

červen 2020

prosinec 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebna - Odborné vzdělávací 3D centrum s aplikací v průmyslové grafice a
designu

60

10

3.80

červen 2020

prosinec 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

3dtisk, 3dsken, ohyb.plotr

zpracovaný projektový záměr

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebna odborného vzdělávání - grafické techniky sítotisk.
Záměrem je rozšíření možností výuky nejužívanější standardně
využívané grafické reprodukční techniky - tisku průtiskovou
metodou. K tomu účelu je třeba vytvořit tiskové pracoviště
složené z tiskového stroje formátu cca 760×1070 mm, dále
osvitové jednotky, vakuového kopírovacího rámu a souvisejících
strojů a zařízení potřebných pro provoz pracoviště.

60

8

0.50

červen 2020

prosinec 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

sítotiskové stroje a zařízení

zpracovaný projektový záměr

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny
žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Fiktivní firma II - digitální grafické pracoviště. Pracoviště bude
simulovat profesionální grafické studio, a to za účelem rozvoje
odborných kompetencí žáků, Odborně nejpokročilejším žákům
bude digitální grafické studio sloužit k realizaci uměleckých praxí,
v rámci kterých budou realizovat zakázky školy, návrhy a realizace
školních propagačních tiskovin atp. Pracoviště bude vybaveno
tiskovým plotrem, profesionálními grafickými velkoformátovými
tablety.

60

10

1.50

červen 2020

prosinec 2020

ne

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet
5%

ano

velkoformátové profesionální grafické
zpracovaný projektový záměr
tablety, plotr.

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba a rekonstrukce odborné učebny pro výuku technických a
řemeslných dovedností, vybudování vnitřní konektivity a připojení k
internetu v učebně, vybavení odborné učebny 3D tiskárnami, SW a
skenery.

150

15

2.50

červenec 2018

srpen 2018

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Výstavba a rekonstrukce jazykové laboratoře, vybudování vnitřní
konektivity a připojení k internetu, celkové vybavení jazykové laboratoře
počítači, monitory, sluchátky atp.

150

15

2.00

červenec 2018

srpen 2018

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Nové rozvody školní počítačové sítě (kabelové a bezdrátové rozvody po
areálu školy, infrastruktura) a změna poskytovatele připojení k internetu

300

21

0.30

červenec 2016

září 2016

ano

0.15

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

300

8

1.10

květen 2017

září 2017

ano

Finančně krytý investiční fond a provozní
prostředky organizace. Podíl na
spolufinancování 30%.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

Projekt řeší vybavení/nahrazení a) 10 nejvyužívanějších projektorů: v 1
učebně jazyků, 2 učebnách ICT a 4 ateliérech PGR, 3 v atelierech (ateliér
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
průmyslového designu, ateliér keramického designu, fotoateliér), z toho 3
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním projektory na promítání z ultrakrátké vzdálenosti 30 cm, b) počítačovou
technikou; stávající technika bude do roku 2020 morálně a technicky
zastaralá.

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

Kraj

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova 959/33, 702
00 Ostrava

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova
959/33, 702 00 Ostrava

600017630

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace; Poděbradova
959/33, 702 00 Ostrava

600016331

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.; Československé armády 481, FrýdekMístek, 738 01

600016331

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.; Československé armády 481, FrýdekMístek, 738 01

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

Kraj

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

vybudování multimediální učebny pro interaktivní výuku odborných
předmětů, včetně pořízení software pro výuku odborných předmětů. Škola
má v současné době učebny výpočetní techniky pouze pro 16 žáků. Výuka
odborných předmětů probíhá se zapojením žáků do výuky, vyhledáváním
na internetu, testování a výukou prostřednictví moodle apod. Efektivita
výuka je však snížena tím, že u PC nemohou být všichni žáci najednou.

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace technologií ve sklenících (tepelné clony ; automatické řízení
klimatu skleníků, automatické závlahové systémy). V současné době jsou
výukové skleníky technologicky zastaralé.

220

20

1.50

září 2016

listopad 2017

ano

Finančně krytý investiční fond,
předpokládané spolufinancování ve výši 30%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

180

4

1.00

červenec 2017

září 2017

ano

Finančně krytý investiční fond,
předpokládaný podíl spolufinancování 15%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

120

5

2.50

březen 2018

březen 2018

ano

Finančně krytý investiční fond. Podíl
financování 20%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

30

2

0.40

srpen 2018

srpen 2018

ano

Finančně krytý investiční fond,
spolufinancování ve výši 30%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování laboratoře explantátových kultur přebudováním stávajících
místností (2 místnosti sloužící nyní jako šatna a již nevyhovující
fytopatologická laboratoř) : voda, ústřední topení s regul.ventily, sanitární
vybavení, elektroinstalace aj. mechanické zabezpečení místnosti (okenní
mříže, bezpečnostní dveře),vybavení nábytkem, tabulí a laboratorními
přístroji. Takto vybavená laboratoř na škole našeho zaměření zcela schází.
Bude využitelná pro výuku oborů Přírodovědného lycea i Zahradnictví;
uplatnění v předmětech Technologické procesy (Biotechnologie), Biologie,
Školkařství, Praxe, Environmentální výchova aj. Možnost propojení s
edukací a environmentální výchovou pro veřejnost (návaznost na park
zahrad, semináře, školní aj. projekty apod.)

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obnova strojového vybavení pro praktickou výuku zahradnických oborů
(malotraktor, jednonápravové nosiče nářadí, mulčovače a jiné)

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly v rámci výuky předmětu
Motorová vozidla oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví.

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

277

8

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600017737

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace; Žákovská 288/20, 709
00 Ostrava-Hulváky

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Vybudování specializované laboratoře pro moderní metody pěstování
rostlin - hydroponie, microgreens, tzv. vertikální farmy. Stavební úpravy,
zatemnění, nábytek, dodávka technologie osvětlení, SW pro řízení
procesů, laboratorní přístroje

200

4

5.00

leden 2019

prosinec 2020

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600020070

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková
organizace; Jeremenkova 754/2, Ostrava, 703 00

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Výměna datových rozvodů

1140

112

1.30

leden 2016

prosinec 2020

ano

zdroje doplňkové činnosti 0.25 mil.Kč

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600020070

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková
organizace; Jeremenkova 754/2, Ostrava, 703 00

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a podnětného
prostředí SŠ a školských zařízení

Rekonstrukce dvou odborných zubních laboratoří pro výuku oboru Asistent
zubního technika na střední škole a oboru Diplomovaný zubní technik na
vyšší odborné škole.

140

14

11.00

září 2017

prosinec 2021

ano

EU 85%, žadatel 10%, státní rozpočet 5%

ano

Realizace výuky v nových školních zubních
laboratořích zařízených špičkovým
přístrojovým vybavením, moderními
laboratorními stoly a nábytkem. V současné nic z uvedeného dosud připraveno není
době je nutné připravovat žáky a studenty
pro budoucí zaměstnání v podmínkách
podobných zubním laboratořím v praxi.

600020070

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,
příspěvková organizace; Jeremenkova 754/2, Ostrava, 703 00

Kraj

stavební úpravy a vybavení na podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a školských zařízení

Vybudování nové odborné ordinace pro výuku oboru Diplomovaná
dentální hygienistka na vyšší odborné škole.

85

6

3.24

leden 2020

prosinec 2023

ne

provozní prostředky

ano

Realizace výuky v nové školní zubní
ordinaci zařízené přístrojovým
vybavením, moderními dvěmi
zubařskými křesly a ordinačním
nábytkem. V současné době je nutné
připravovat studenty pro budoucí
zaměstnání v podmínkách podobných
zubním ordinacím v praxi.

zpracovaný projekt

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

zpracovaný projektový záměr

600020011

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace; tř. T. G.
Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

332

18

2.50

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

600020029

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace; Borovského 2315/1,
73301 Karviná-Mizerov

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Pořízení pomůcek do ošetřovatelství - modely figurín

280

17

0.15

březen 2017

červenec,srpen 2017

ne

100%EU

ano

figuríny pro simulaci ošetřovatelské péče 3zpracovaný projektový záměr
4 kusy dle aktuální cenové nabídky firem

600020029

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace; Borovského 2315/1,
73301 Karviná-Mizerov

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Modernizace učeben praktického vyučování

360

17

1.80

březen 2017

srpen 2017

ne

zřizovatel 15%, EU 85%

ano

jedná se o výměnu nábytku v odborných
učebnách v souvislosti se simulací prostředí zpracovaný projekt
v nemocnicích

600020029

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace; Borovského 2315/1,
73301 Karviná-Mizerov

Kraj

stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce
Oprava venkovních schodů a rampy
včetně bezbariérových úprav

360

33

0.40

červenec 2015

srpen 2015

ano

zřizovatel 100%

ano

bez komentáře

zpracovaný projektový záměr

600020029

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace; Borovského 2315/1,
73301 Karviná-Mizerov

Kraj

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Zakoupení nemocničního informační systému NIS a LIS ( v současné době
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním nemá škola žádný software tohoto typu)

360

20

0.10

březen 2017

srpen 2017

ne

100% zřizovatel

ne

systém bude doplňovat výuku odborných
předmětů, žáci budou využívat znalosti v
nemocnicích a laboratořích

nic z uvedeného dosud připraveno není

600020029

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace; Borovského 2315/1,
73301 Karviná-Mizerov

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického vyučování a polytechnické
výchovy (včetně bezbariérových úprav)

400

17

0.80

září 2018

srpen 2019

ano

85 %EU

ano

Stávající učebna první pomoci je
kombinovaná s učebnou
nic z uvedeného dosud připraveno není
ošetřovatelství(nevyhovující stav) - nová
učebna bude zřízena místo jedné kanceláře

Zřízení nové učebny pro výuku první pomoci, vybavení nábytkem,
pomůckami a digitálními technologiemi

600020029

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace; Borovského 2315/1,
73301 Karviná-Mizerov

Kraj

Rekonstrukce IT infrastruktury ve škole

Zajištění IT standardu, zřízení školní wifi

400

32

1.50

leden 2019

srpen 2019

ne

EU

ano

Stávající infrastruktura je zastaralá

nic z uvedeného dosud připraveno není

500

10

172.00

leden 2017

prosinec 2017

ano

projekt iROP, spoluúčast kraje - krajský
projekt Modernizace Školního statku v
Opavě, v rámci budování center odborné
výuky

ano

není

zpracovaný projekt

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat zmenšení areálu
a likvidace 2 starých objektů a nefunkčních stájí; studie vybudování stáje
chovu skotu včetně moderního kompletního zázemí, IT systému s
napojením na učebnu; studie vybudování stáje chovu prasat včetně
zázemí, s napojením na učebnu; školní statek patří k nejúčelnějším
výukovým zařízením v oboru v ČR, v oblasti chovu hospodářských
zvířatvšak zcela zastaral, stáje jsou opuštěné a neschopné provozu a
rekonstrukce, nutná je výstavba nových stájí s výukovým charakterem, je
zde potenciál zmenšení a modernizace areálu a využití pro cca 600 žáků a
studentů školy, celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace a také ostatní
školy, je to jediná možnost kvalitní praktické výuky - zpracována studie posouzena mnoha odborníky

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Vybudování haly pro uskladnění moderní zemědělské techniky výstavbou
lehkého montovaného skladovacího prostoru pro stroje a zařízení se získá
zázemí pro uschování nesmírně drahé zemědělské techniky a pro výuku
údržby a opravárenství žáků přilehlé školy, hala bude napojena na stávající
učebnu a sociální zázemí pro žáky a pedagogy

300

10

20.00

leden 2017

prosinec 2018

ano

projekt iROP, spoluúčast kraje - krajský
projekt Modernizace Školního statku v
Opavě, v rámci budování center odborné
výuky

ano

není

zpracovaný projekt

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Technické vybavení centra výuky zemědělských oborů moderní traktory
pro výuku techniky a zemědělských oborů moderní zemědělské stroje pro
výuku spektrum základních používaných strojů v praxi sklízecí mlátička.
Škola má nejvíce žáků v zemědělských oborech ze všech škol na Moravě a
nejrozsáhlejší strukturu celoživotního vzdělávání, má vybudované výtečné
zázemí pro teoretickou výuku odborných předmětů i praktickou výuku moderní dílny, učebny, naprosto ji však chybí moderní zemědělská
technika - výuka v této části výrazně zaostává za praxí, která je výtečně
vybavena z programů rozvoje venkova - školní statek se nutně potřebuje
vybavit pro praktickou výuku - má potenciál centra odborného vzdělávání
- bavorský systém.

600

20

22.50

leden 2017

červenec 2018

ano

projekt iROP, spoluúčast kraje - krajský
projekt Modernizace Školního statku v
Opavě, v rámci budování center odborné
výuky

ano

není

zpracovaný projektový záměr

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

Revitalizace skleníkového areálu školního statku Opava likvidace
rozsáhlého nefunkčního skleníkového areálu opravy 2 ponechaných
skleníků stavební úpravy prodejny s výukou stavební úpravy provozního
zázemí oplocení areálu. V centru statku a v těsném sousedství se školou je
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
zastaralý, nevyužívaný, nebezpečný areál skleníků o rozloze téměř 1 ha,
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
možností pro výuku zemědělských a zahradnických oborů a současně
řešením jeho nebezpečnosti okolí je přebudování na účelné a výukové
garden centrum, které v Moravskoslezské kraji v rámci výukových prostor
není a současně je v praxi i v zahraničí nesmírně populární.

400

15

28.00

leden 2017

prosinec 2018

ano

projekt iROP, spoluúčast kraje - krajský
projekt Modernizace Školního statku v
Opavě, v rámci budování center odborné
výuky

ano

není

zpracovaný projekt

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

Výstavba výukového střediska praxe rekonstrukce 1 objektu starých stájí
na mechanizační dílny a výukové prostory pro odborný výcvik; Školní
statek patří k nejúčelnějším výukovým zařízením v oboru v ČR, v pěkném
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
a využívaném hlavním areálu je však jedna 30 let opuštěná stará stáj,
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
která nemůže být pro tento účel již nikdy využita, pro centrum odborného
vzdělávání se nabízí k rekonstrukci na výukové středisko praxe, je to
výborná možnost využití areálu a kvalitní praktické výuky.

400

10

20.00

leden 2017

prosinec 2018

ano

projekt iROP, spoluúčast kraje - krajský
projekt Modernizace Školního statku v
Opavě, v rámci budování center odborné
výuky

ano

není

zpracovaný projekt

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Rekonstrukce prostor a vybudování 4 odborných učeben a dovybavení
areálu chovu drobného zvířectva. Rekonstrukce bývalých kanceláří a
vybudování multimediální přednáškové učebny a chemické laboratoře.
Školní statek má volné a nevyužité prostory, škola má 100 % plné kapacity
a nedostatek výukových prostor. V případě, že školní statek má sloužit
výuce žáků Masarykovy střední školy zemědělské a má být centrem
vzdělávání v oboru, potřebuje vybudovat z nevyužitých prostor krásného
areálu moderní multimediální přednáškovou učebnu, laboratoř a 4
odborné učebny. Rekonstrukce nevyužívaných prostor přímo proti škole
umožní opuštění odloučeného pracoviště Olomoucká 18 a dobudovat
ucelený komplex vzdělávání v 1 místě.

600

30

19.00

leden 2017

prosinec 2017

ano

projekt iROP, spoluúčast kraje - krajský
projekt Modernizace Školního statku v
Opavě, v rámci budování center odborné
výuky

ano

není

zpracovaný projekt

600034917

Školní statek, Opava, příspěvková organizace; Englišova 526/95, 746 01 Opava

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Technické vybavení centra výuky zemědělských oborů moderní traktor a
závěsný stroj propojený s GPS systémy a počítačovým řízením pro výuku
využití počítačových systémů u techniky v zemědělských oborů. Školní
statek poskytuje ve spolupráci se školou praxi pro nejvíce žáků v
zemědělských oborech ze všech škol na Moravě a má nejrozsáhlejší
strukturu celoživotního vzdělávání. Realizací dojde k naplnění principů
principů precizního zemědělství - doplnění moderní IT technologie
používané v oboru řídící moderní zemědělskou techniku - clever
technologie v zemědělské praxi.

300

10

5.00

červen 2018

říjen 2018

ano

projekty ESF a spoluúčast školního statku

ano

technologie využitelné také pro výuku žáků
jiných zemědělských škol v rámci centra
zpracovaný projektový záměr
odborného vzdělávání

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

Nákup SW pro výuku odborných předmětů ekonomického zaměření. V
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
současné době některé SW máme, jiné pouze v omezené funkčnosti, jiné
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním chybí. Např. SW elektronického systému spisové služby, ČNS normy, ASPI,
SW pro výuku veřejné správy, ... atp

300

28

0.10

leden 2017

prosinec 2021

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

Zakoupení licence na zapojení do programu DreamSpark Premium.
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Licence je tříletá, je potřeba v období 2016 - 2021 zakoupit dvakrát, a pak
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
pokračovat z důvodu kontinuity.

300

28

0.05

leden 2016

prosinec 2021

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Rekonstrukce stávající učebny aplikované ekonomie obchůdku". Výměna
stávajících zastaralých 2 ks regálů a pultu, výměna stávající prosklené
lednice, výměna stávající lednice s mrazákem, nákup elektronické
pokladny, přípravného pultu, dřezu, bezdotykové baterie, nahradit
stávající koberec dlažbou. Přivedení vody pro dřez. "

300

28

0.08

červenec 2016

září 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

300

28

0.62

červenec 2016

září 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybudování nové multifunkční odborné učebny pro výuku odborných
předmětů, zároveň cvičné kanceláře/úřadu. Nákup 25 ks jednomístných
žákovských stolků, 25 ks židlí, 25 ks žákovských tabletů Edu Class, 1 ks
Smart Board, 1 ks dataprojektor, sada reproduktorů, 1 ks kancelářský stůl,
2ks uzamykatelná kancelářská skříň, 1 ks židle, kancelářská PC sestava s
OS a kancelářským SW. Položit nový koberec, malba, vertikální žaluzie 4
ks, další nutné technické příslušenství.

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Stávající pokrytí Wi-Fi je zastaralé a nedostačující, stejně jako síťová
kabeláž a páteřní kabel. Nákup nového hlavního routeru s AP (Wi-Fi),
nákup dvou dalších přístupových bodů Wi-Fi, nákup síťových rozvodů,
kabeláže a nutného technického příslušenství. Nákup nového serveru,
stávající server již zastarává a OS již není Microsoftem podporován. Nákup
aktuálního serverového OS, nákup licencí na počet stanic ve škole, nákup
záložního zdroje k serveru.

300

28

0.40

červenec 2016

červenec 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

přidán projekt na nákup serveru, spojeno v
zpracovaný projektový záměr
jeden projekt, upravena cena

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vytvoření nové jazykové učebny. Vybourání příček v místnosti, podlahová
krytina, výmalba, nová elektroinstalace, vybavení učebny systémem pro
jazykové laboratoře Robotel, nový nábytek

300

28

1.50

červenec 2016

červenec 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

vypracován nový projekt - vybourání příček
v místnosti, podlahová krytina, výmalba,
nová elektroinstalace, vybavení učebny
zpracovaný projekt
systémem pro jazykové laboratoře Robotel,
nový nábytek

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Nová odborná učebna VT3" pro realizaci praktického vyučování a
polytechnické výuky - vybavení nábytkem (25 ks PC stolky, 25 ks židle,
učitelská katedra + židle + skříň uzamykatelná), 25 ks PC sestavami, 1 ks
učitelský PC, na všechny PC OS, 1 ks dataprojektorem, 1 ks laserovou
barevnou tiskárnou, sadou reproduktorů, 1 ks 3D tiskárnou, 13 ks Arduino
Starter Kits. Položit nový koberec, malba, vertikální žaluzie 4 ks, další
nutné technické příslušenství. "

300

28

0.69

červenec 2016

září 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Rekonstrukce jazykové učebny JA2". Stávající lavice a židle vyměnit za
pohyblivé jednomístné žákovské stolky a židle - 18 ks, vybavit žákovskými
tablety Edu Class 18 ks, nákup učitelské katedry s uzamykatelnou skříňkou
na tablety, nákup učitelské židle. Nákup 1 ks Smart Board, 1 ks
dataprojektor, sady reproduktorů, laserové barevné tiskárny. Položit nový
koberec, výmalba, vertikální žaluzie 4 ks, další nutné technické
příslušenství. "

300

28

0.65

červenec 2017

srpen 2017

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

600016340

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

Privátní sektor

Rekonstrukce bezbariérového WC v 2.NP - současné bezbariérové WC je v
stavební úpravy menšího rozsahu - udržovací práce a rekonstrukce provozu od r. 1993, nutná nová protiskluzová dlažba, vybavení sanitární
včetně bezbariérových úprav
(toaleta s integrovanou sprchou, bezbariérové umyvadlo), madla,
bezdotykové ovládání baterií, splachovacího zařízení a osvětlení.

300

28

0.30

červenec 2016

srpen 2016

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016340

650069021

650069021

Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.; Beskydská 1140, Třinec 739 61

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA; Hasičská 1003/49, 700 30 OstravaHrabůvka

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA; Hasičská 1003/49, 700 30 OstravaHrabůvka

Privátní sektor

Privátní sektor

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obnova stávající učebny IT VT1" učebny pro výuku praktického vyučování
a polytechnické výchovy - nákup 24 ks PC sestav, 1 ks dataprojektoru,
sady reproduktorů, nákup 24 ks PC stolů a židlí, nákup 1 ks učitelského PC
stolu, 1 ks židle, 1 ks skříň uzamykatelná, 1 ks učitelského PC. OS ke všem
PC. Položit nový koberec, výmalba, vertikální žaluzie 4 ks, další nutné
technické příslušenství. "

300

28

0.60

červenec 2018

srpen 2018

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Hlavním cílem projektu je zasíťování celé školy (bezdrátové - WiFi) s
možností napojení všech tříd a kabinetů na infrastrukturu školy, zavedení
digitálních třídních knih i klasifikace žáků.

1200

60

1.00

červenec 2016

prosinec 2016

ne

příspěvek zřizovatele, podíl 15 %

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Hlavním cílem projektu je nákup didaktické techniky, náhrada starých
číslicově řízených obráběcích strojů novými, výukových programů a
dalšího vybavení odborné učebny praktického vyučování pro výuku žáků v
programování a obsluze číslicově řízených obráběcích strojů, které
odpovídají současnému vybavení firem. Problematika spojená s
předmětem projektu se v současnosti dotýká cca 300 žáků oborů Obráběč
kovů a Mechanik seřizovač, kteří mají ve svých vzdělávacích programech
zakotvenou problematiku CNC obráběcích strojů.

300

15

10.00

červenec 2016

prosinec 2016

ne

příspěvek zřizovatele, podíl 15 %

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

650069021

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA; Hasičská 1003/49, 700 30 OstravaHrabůvka

Privátní sektor

600016064

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace; Dukelská
1423, 792 01 Bruntál

Kraj

Hlavním cílem projektu je zmodernizovat vybavení učeben teoretického
vyučování a zkvalitnit výuku využíváním moderních vyučovacích metod s
využitím didaktické a výpočetní techniky, které budou pro žáky zajímavé a
přitažlivé. Cílem projektu je vybavit střední průmyslovou školu výukovými
a didaktickými prostředky, které podporují názornost, interaktivitu a
technickou zručnost žáků. Jedná se o dataprojektory, notebooky a
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
interaktivní tabule. Prostřednictvím zpracovaných výukových materiálů, s
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním podporou interaktivních prvků, se zvýší názornost, a efektivita
vyučovacího procesu Smyslem projektu je zkvalitnit výuku tak, abychom
co nejlépe připravili naše absolventy pro praxi i další studium. V současné
době máme jen jednu pětinu všech učeben vybavenou moderní
didaktickou technikou. Zasíťování celé školy s možností napojení všech
tříd na infrastrukturu školy, zavedení digitálních třídních knih i klasifikace
žáků.

1200

60

17.00

červenec 2016

prosinec 2016

ne

příspěvek zřizovatele, podíl 15 %

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Škola sídlí v historické budově a v roce 2017 byla prohlášena za kulturní
památmku. Je zde hodně schodišť a není bezbariérová (problém mají i žáci
se sádrou na noze). Optimálně se jeví vybudování výtahu z vnitřní strany
dvora. Tato varianta je předjednána s památkáři.

360

34

3.50

září 2016

prosinec 2017

ano

Můžeme použít investiční fond (cca 1 mil.
Kč).

ano

Šance na získání finančních prostředků.

stavební povolení je vydáno

400

40

1.20

červenec 2017

prosinec 2019

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

691001197

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o.;
Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, 70900

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově
handicapovaných osob. V současnosti je zdůrazňována zejména potřeba
inkluzivního vzdělávání a zajištění bezbariérového pohybu osob ve škole je
nezbytností. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech
etapách. Tento investiční záměr se týká druhé etapy, které bude
zahrnovat úpravy (zejména pořízení rampy) v hlavní budově B.

691001197

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o.;
Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, 70900

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově
handicapovaných osob. V současnosti je zdůrazňována zejména potřeba
inkluzivního vzdělávání a zajištění bezbariérového pohybu osob ve škole je
nezbytností. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech
etapách. Tento investiční záměr se týká třetí etapy, které bude zahrnovat
úpravy (zejména pořízení rampy) ve vedlejších budovách, které jsou v tuto
chvíli využívány mimo jiné pro stravování studentů a pedagogů.

400

40

0.90

červenec 2018

prosinec 2020

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

691001197

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o.;
Mojmírovců 1002/42, Ostrava-Mariánské Hory, 70900

Privátní sektor

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově
handicapovaných osob. V současnosti je zdůrazňována zejména potřeba
inkluzivního vzdělávání a zajištění bezbariérového pohybu osob ve škole je
nezbytností. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech
etapách. Tento investiční záměr se týká první etapy, které bude zahrnovat
úpravy (zejména pořízení rampy) v hlavní budově A.

400

40

1.20

červenec 2016

prosinec 2018

ne

Nepředpokládáme zdroje na zajištění
spolufinancování

ano

Žádné další relevantní informace

zpracovaný projektový záměr

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obsahem projektu je modernizace vnitřního zařízení a materiálového
vybavení odborných učeben SŠ DAKOL pro kvalitní a inovativní realizaci
praktického vyučování žáků gastronomických oborů, která bude odpovídat
moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu
práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení umožní žákům
kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné
i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů. Stávající vybavení
odborných učeben je nedostatečné a zastaralé.

80

5

3.00

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Obsahem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SŠ DAKOL
pro kvalitní a inovativní realizaci praktického vyučování žáků oboru Masér
sportovní a rekondiční a Ošetřovatel. Modernizace odborných učeben
umožní žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání
odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.
Stávající vybavení odborných učeben je nedostatečné.

150

5

0.50

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

pořízení strojů či jiného vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma strojů
řízených počítačem pro praktické vyučování)

Obsahem projektu je modernizace odborných učeben SŠ DAKOL
prostřednictvím gastronomického vybavení nad 40.000 Kč pro kvalitní a
inovativní výuku žáků gastronomických oborů, která bude odpovídat
moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu
práce. Technologické vybavení umožní žákům kvalitní odbornou přípravu
pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí
poptávce zaměstnavatelů. Stávající vybavení odborných učeben je
nedostatečné.

80

5

2.90

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace IT vybavení na učebnách SŠ DAKOL na pracovištích Havířov
(3 učebny 51 pracovních stanic). Současné vybavení je převážně z roku
2006-2007. Z větší části jsou pracovní stanice zastoupeny zastaralými
tenkými klienty a nevyhovujícím serverem, který nezvládá obsloužit
všechny současné pracovní místa.

210

40

1.60

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

Rekonstrukce stávající datové sítě na pracovištích SŠ DAKOL v Havířově.
Nyní je použito velké množství aktivních prvků s chaotickým umístěním a
nevyhovujících datových zásuvek z hlediska jejich funkčnosti. Navýšení
internetové konektivity ze současných 20Mbps.

zpracovaný projektový záměr

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

235

35

0.90

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Pořízení novějšího softwarového vybavení pro výuku MS Office, Grafický
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním SW, SW pro řízení učebny kantorem v učebnách SŠ DAKOL.

290

55

0.45

září 2016

únor 2017

ne

žádné

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru

zpracovaný projektový záměr

600016625

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.; Petrovice u Karviné 570,
735 72

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. Vybavení

100

8

3.00

leden 2019

srpen 2019

ano

vlastní

ano

Realizaci projektu podmiňuje vyhlášení
výzvy pro danou oblast projektového
záměru.

zpracovaný projektový záměr

54

15

0.55

leden 2017

září 2017

ne

Spolufinancování nákupu SW a HW z
vlastních prostředků školy
nepředpokládáme. Škola je však připravena
z vlastních finančních zdrojů pokrýt náklady
na zpracování projektu, vypsání veřejné
zakázky a realizaci výběrového řízení.

ano

Realizace záměru je podmíněna zajištěním
finančních prostředků, vypsáním veřejné
zakázky a provedením výběrového řízení.

Probíhá průzkum trhu a porovnání SW a HW
produktů. Připravujeme podklady pro tvorbu
projektového záměru.

54

15

2.00

leden 2018

září 2018

ne

Spolufinancování nákupu SW a HW z
vlastních prostředků školy
nepředpokládáme. Škola je však připravena
z vlastních finančních zdrojů pokrýt náklady
na zpracování projektu, vypsání veřejné
zakázky a realizaci výběrového řízení.

ano

Realizace záměru je podmíněna zajištěním
finančních prostředků, vypsáním veřejné
zakázky a provedením výběrového řízení.

nic z uvedeného dosud připraveno není

54

6

3.00

květen 2018

září 2018

ne

Spolufinancování vybavení a úpravy odborné
učebny z vlastních prostředků školy
nepředpokládáme. Škola je však připravena
z vlastních finančních zdrojů pokrýt náklady
na zpracování projektu, vypsání veřejné
zakázky a realizaci výběrového řízení.

ano

Realizace záměru je podmíněna zajištěním
finančních prostředků, vypsáním veřejné
zakázky a provedením výběrového řízení.

nic z uvedeného dosud připraveno není

Modernizace odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v
klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědné
vzdělávání a práce s digitálními technologiemi.

691001855

Vyšší odborná škola Mediální tvorby; Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava

Privátní sektor

Pořízení SW pro zpracování a úpravu pořízených audiovizuálních záznamů
(zejména střih zvuku a obrazu). SW bude užíván ve školní počítačové
učebně, vybavené 15 počítači pro studenty a 1 lektorským počítačem.
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
Škola tento SW nevlastní a je nucena využívat nákupu služeb od
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním dodavatelů (externí zpracování pořízených záznamů), čímž se současně
omezuje možnost pro studenty naučit se s tímto software pracovat. Dále
předpokládáme pořízení 10 ks tabletů PC, které budou využívány v běžné
výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

691001855

Vyšší odborná škola Mediální tvorby; Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava

Privátní sektor

Pořízení moderního vybavení počítačové učebny v podobě HW a SW v
rozsahu 15 PC pro studenty a 1 lektorský počítač. Pořízení interaktivní
tabule včetně projektoru. Počítačová učebna je a nadále bude používána
Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních
primárně pro výuku informačních technologií a jako multimediální
dovedností průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním
jazyková učebna (vč. rozvoje jazykových kompetencí v nejazykových
předmětech) a také jako zázemí pro rozvoj a uplatňování informatického
myšlení a digitálních dovedností v odborných i všeobecných předmětech.

691001855

Vyšší odborná škola Mediální tvorby; Matrosovova 833/14, 709 00 Ostrava

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Vybavení a úprava současné učebny tak, aby její parametry odpovídaly
požadavkům na odbornou učebnu pro výuku předmětů rozvíjejích znalosti
a dovednosti studentů pro audiovizuální tvorbu (školní ateliér). Předmětem
výstavby odborné učebny bude: odhlučnění učebny, klíčovací pozadí,
zatemnění místnosti, osvětlovací technika pro ateliér a její sladění s
osvětlením učebny, ozvučovací technika, vymalování učebny, úprava
elektroinstalace v učebně.

600016781

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace; Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Kraj

bezbariérové úpravy ve SŠ a školských zařízeních včetně vybavení
nábytkem, stroji, didaktickými a kompenzačními pomůckami

Bezbariérový přístup do budovy, výstavba výtahu do 4. patra

350

60

4.00

červenec 2017

březen 2018

ne

0,5 mil. Kč

ano

nedostatek finančních prostředků

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016781

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace; Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Kraj

pořízení strojů řízených počítačem (např. CNC stroje) pro praktické
vyučování

Podpora výuky CNC obrábění

249

2

7.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016781

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace; Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Laboratoře technických měření

408

8

3.00

duben 2017

září 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 15%)

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016781

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace; Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Kraj

vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického
vyučování a polytechnické výchovy (včetně bezbariérových úprav)

Postupná obnova strojního parku pro praktickou výuku.

500

60

6.00

červenec 2016

prosinec 2016

ne

0,5 mil. Kč

ano

nedostatek finančních prostředků

nic z uvedeného dosud připraveno není

600016781

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace; Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK - vybudování moderních
jazykových učeben (laboratoří) ve vybraných středních školách MSK.
Učebny budou vybaveny nábytkem, jazykovou technologií (sluchátka,
PC/NTB pro žáky, spec. SW), případně didaktickými pomůckami

315

6

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600016781

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice

Kraj

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Rekonstrukce stávající infranstruktury počítačové sítě

350

40

0.50

červen 2020

srpen 2020

ne

zdroje EU, zdroje zřizovatele

ano

nedostatek finančních prostředků

nic z uvedeného dosud připraveno není

600017648

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace; Čs. exilu 669/16,
708 00 Ostrava-Poruba

Kraj

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK - vybudování IT učeben ve
vybraných středních školách pro výuku přírodovědných, technických,
všebecně vzdělávacích předmětů, ICT a jazyků

569

18

2.00

říjen 2017

říjen 2018

ano

EU 85%, zřizovatel (MSK 10%), státní
rozpočet 5%

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

150

46

4.00

leden 2021

srpen 2021

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600143074

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace; Komenského 754, 749
01 Vítkov

Obec

rozvoj vnitřní konektivity školy a školských zařízení a připojení k
internetu

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení na internet z
důvodů rozvoje informačních technologií v souvislosti s narůstající
potřebou vzájemné síťové komunikace žáků a zaměstnanců školy.

600143074

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace; Komenského 754, 749
01 Vítkov

Obec

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Zbudování odborných učeben, včetně sociálního zázemí a
kabinetů pro pedagogické zaměstnance školy (rekonstrukce
stávajících učeben nebo vybudování půdní nádstavby).

150

46

5.50

leden 2021

srpen 2021

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

600143074

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace; Komenského
754, 749 01 Vítkov

Obec

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a
digitálních dovedností průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Vybavit a modernizovat současné učebny SW a HW v návaznosti
na modernizaci výuky a výuku informatického myšlení.

150

46

3.00

leden 2021

srpen 2021

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600143074

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace; Komenského
754, 749 01 Vítkov

Obec

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce Zajistit bezbariérovost školy v návaznosti na rekonstrukce učeben
(včetně bariérových úprav, vnitřního zařízení a
v patrech školy v souvislosti s jejich odbornou profilací (např.
materiálového vybavení)
jazykové učebny, PC učebny, …).

150

46

5.50

červen 2022

srpen 2022

ano

zřizovatel

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

600171671

Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace; náměstí Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava

150

50

15.00

leden 2016

prosinec 2020

ne

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

nic z uvedeného dosud připraveno není

Kraj

nová výstavba (včetně vybavení interiéru a exteriéru)

Je potřeba vybudovat nové prostory pro SPC, s tím souvisí vznik nových
odborných učeben, kde by probíhala i polytechnická výchova a výuka.

KAP - Moravskoslezský kraj
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:
název
IČO
Název projektu:
REDIZO
IZO

Typ projektu:
Očekávané celkové
náklady na projekt
v mil. Kč:

Očekávaný termín
realizace projektu
od - do:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí jazyk

přírodní vědy

technické a
práce s digitál.
řemeslné obory technologiemi

bezbarié-rovost
školy,
rozšiřování kapacit kmenových učeben
školského
zařízení

1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.
IČO: 26844401
REDIZO: 650076991

Pořízení vzdělávací softwaru a hardwaru pro potřeby výuky - zařízení a programy. V
současnosti jsou k dispozici přenosné laptopy po žáky.

0.30

září 2016 – listopad 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace učeben, zajištění konektivity a bezbariérovosti na AGEL Střední
zdravotnické škole s. r. o.

6.00

červenec 2019 - srpen 2020

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Modernizace odborných učeben na AGEL Střední zdravotnické škole s. r. o. Ostrava

1.50

červenec 2019 - srpen 2020

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Zkvalitnění výukového prostředí žáku AGEL Střední zdravotnické školy a VOŠ

10.00

září 2019 - prosinec 2020

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Odborný SW vč. HW pro zdravotnické obory AGEL Střední zdravotnická škola a
VOŠ

4.00

září 2019 - prosinec 2020

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Vnitřní zařízení a materiálové vybavení odborných učeben pro realizaci praktického
vyučování - TOS, TPP, baristika, barmanství, sommeliérství, cvičná kancelář pro
vzdělávání v podnikavosti

8.00

červen 2017 – září 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rozvoj vnitřní konektivity školy a vyřešení funkčního a bezpečného připojení k
internetu

5.00

červen 2016 – září 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

5.00

červen 2017 – září 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě identifikovaných potřeb
žáků, učebny pro malé skupiny žáků, včetně jejich vnitřního zařízení a materiál.
Vybavení

5.00

červen 2020 - prosinec 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Vnitřní zařízení a materiálové vybavení pro realizaci praktického vyučování a
polytechnické výchovy

5.00

červen 2020 - prosinec 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rozvoj vnitřní konektivity školy a vyřešení funkčního a bezpečného připojení k
internetu

5.00

červenec 2016 – září 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vnitřní zařízení a materiálové vybavení odborných učeben pro výuku jazyků, IT
technologií, cvičná kancelář pro vzdělávání v podnikavosti

10.00

červenec 2016 – září 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

5.00

červenec 2017 – září 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

IZO: 150077009
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.
IČO: 02560739
REDIZO: 691010366
IZO: 181086263
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.
IČO: 02560739
REDIZO: 691010366
IZO: 181086263
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.
IČO: 02560739
REDIZO: 691010366
IZO: 181086263
AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.
IČO: 02560739
REDIZO: 691010366
IZO: 181086263
AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství
IČO: 71340815
REDIZO: 651035759
IZO: 151035768
AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství
IČO: 71340815
REDIZO: 651035759
IZO: 151035768
AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství
IČO: 71340815
REDIZO: 651035759
IZO: 151035768
AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství
IČO: 71340815
REDIZO: 651035759
IZO: 151035768
AHOL - SŠ gastronomie, turismu a lázeňství
IČO: 71340815
REDIZO: 651035759
IZO: 151035768
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
IČO: 25379569
REDIZO: 600017664
IZO: 046565507
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
IČO: 25379569
REDIZO: 600017664
IZO: 046565507
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

IČO: 25379569
REDIZO: 600017664

Pořízení SW a HW pro výuku informatického myšlení a digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i všeobecným vzděláváním

5.00

červenec 2017 – září 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Odborné učebny

5.00

červen 2019 - prosinec 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Výstavba učebny praktického výcviku pro výuku předmětů se zaměřením na hotelnictví
a hotelový provoz.

1.50

leden 2017 – prosinec 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace učebny výpočetní techniky pro aplikaci teoretických znalostí do praxe.

2.00

září 2016 – červenec 2017

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace učeben teoretické a praktické výuky.

2.00

září 2016 – září 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Vytvoření bezbariérových úprav školy a vnitřního zařízení školy.

5.00

leden 2017 – prosinec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Vybavení odborných učeben

5.00

červen 2020 - prosinec 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Vybudování cvičného školního pracoviště výukové laboratoře pro živočišnou výrobu
zemědělských oborů

2.00

březen 2018 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybudování cvičného školního pracoviště oboru tiskař a polygrafie

2.00

duben 2018 - srpen 2018

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Záměrem projektu by byl nákup SW a HW odpovídají současným odborným
požadavkům trhu práce tak, aby žáci pracovali s vybavením využívaným ve skutečném
firemním prostředí. Odborné vzdělávání je spojeno i se vzděláváním ve všeobecných
předmětech (např. Ekonomika - fiktivní firma).

1.50

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vzhledem k stále rostoucím potřebám počítačové a softwarové vybavenosti spojené s
internetem, by záměrem projektu byl rozvoj vnitřní konektivity školy a rychlého
internetového připojení. Realizací záměru by došlo ke zvýšení efektivity vzdělávání a
možnosti zakoupení (či propojení s jinými odbornými ateliéry) odborných softwarů,
které jsou s konektivitou spjaty.

1.00

leden 2017 - srpen 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Záměrem projektu by byl nákup budovy a její rekonstrukce sloužící k dalšímu
vzdělávání uměleckého kováře. Zároveň by došlo k vytvoření odborných učeben
sloužící pro výuku praktické a teoretické části dalšího vzdělávání. V rámci rekonstrukce
stávajícího stavu by došlo k výměně svítidel, opravě střechy, rozvodů - elektroinstalace
dle aktuálních norem, topných zařízení, vytvoření bezbariérové WC, výměně oken a k
zateplení budovy. V rámci projektových aktivit by došlo k pořízeno nového zařízení a
strojů odpovídajícím požadavkům trhu práce.

5.50

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Záměrem projektu by bylo vytvoření odborných učeben pro další vzdělávání
(rekvalifikační kurzy školy) odpovídají současným odborným požadavkům trhu práce.
Součástí specializovaných učeben by bylo i vnitřní zařízení, odborné technické a
materiálové vybavení.

2.00

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Instalace chybějících schodišťových plošin pro invalidní vozíky.

1.00

září 2016 - červenec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Vybudování 2 nových specializovaných učeben (1 pro odborné předměty, 1 pro
přírodovědné vzdělávání) a rekonstrukce 2 počítačových učeben.

1.00

září 2016 - červenec 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

IZO: 046565507
AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.
IČO: 25379569
REDIZO: 600017664
IZO: 046565507
AHOL - Vyšší odborná škola
IČO: 25355414
REDIZO: 600020592
IZO: 110034210
AHOL - Vyšší odborná škola
IČO: 25355414
REDIZO: 600020592
IZO: 110034210
AHOL - Vyšší odborná škola
IČO: 25355414
REDIZO: 600020592
IZO: 110034210
AHOL - Vyšší odborná škola
IČO: 25355414
REDIZO: 600020592
IZO: 110034210
AHOL - Vyšší odborná škola
IČO: 25355414
REDIZO: 600020592
IZO: 110034210
Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o.
IČO: 00577235
REDIZO: 600171213
IZO: 130001341
Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o.
IČO: 00577235
REDIZO: 600171213
IZO: 130001341
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní
umělecká škola, s.r.o.
IČO: 25862391
REDIZO: 650003551
IZO: 150004516
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní
umělecká škola, s.r.o.
IČO: 25862391
REDIZO: 650003551
IZO: 150004516
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní
umělecká škola, s.r.o.
IČO: 25862391
REDIZO: 650003551
IZO: 150004516
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní
umělecká škola, s.r.o.
IČO: 25862391
REDIZO: 650003551
IZO: 150004516
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
IČO: 25370294
REDIZO: 600017729
IZO: 046610502
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
IČO: 25370294

REDIZO: 600017729

Vybudování 2 nových specializovaných učeben (1 pro odborné předměty, 1 pro
přírodovědné vzdělávání) a rekonstrukce 2 počítačových učeben.

1.00

září 2016 - červenec 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Vybavení a úpravy 8 učeben pro individuální a skupinovou výuku s využitím IT.

2.00

září 2017 - srpen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Zřízení kvalitního internetového připojení školy výměna školního serveru a kompletní
renovace kabelové i bezdrátové sítě, síťových prvků a dalších součástí.

1.00

září 2017 - srpen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Výstavba kabinetů a odborných učeben biologie, chemie, laboratoře biologie,
informatiky, včetně vnitřního zařízení a materiálového vybavení

5.00

červen 2018 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Vytvoření bezbariérových úprav uvnitř školy, vybudování výtahu, stavební úpravy
související se sociální inkluzí

4.00

červen 2018 - září 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Zkvalitnění počítačové sítě a informačního systému školy. Vybavení PC učeben,
jazyková učebna. Vybavení zařízením pro výuku odborného výcviku učebního oboru
Reprodukční grafik. Nákup multimediální techniky do učeben.

1.75

květen 2016 - srpen 2019

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení odborné učebeny pro výuku ICT. Vybavení zařízením pro výuku
odborných předmětů maturitního oboru Informační technologie. Nákup
multimediální techniky do učeben.

2.00

květen 2020 - srpen 2022

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Záměrem je inovace stávající počítačové učebny, kde stáří počítačů je cca 10 let; dále
nahrazení datového serveru (původní stáří cca 12 let). Bude pořízeno celkem 17
počítačů, dataprojektor, datový server a router. Software bude využit stávající pořízený
v rámci multilicencí, navíc bude pořízen pouze software Photo Zooner.

0.80

srpen 2016 - prosinec 2018

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Záměrem je realizace bezbariérového hlavního vstupu do budovy školy a zároveň
úprava vstupu do knihovny školy (výměna dveří a zajištění bezbariérového vstupu).
Současně bude rekonstruováno WC a upraveno na zajištění bezbariérových
požadavků.

0.45

září 2016 - prosine 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Specializovaná multimediální přírodovědná učebna pro výuku odborných předmětů s
využitím 3D technologií

2.30

říjen 2018 - srpen 2019

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Specializované multimediální učebny pro výuku odborných předmětů a jazykové
vzdělávání

4.40

říjen 2018 - srpen 2019

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Specializovaná venkovní multimediální učebna pro výuku odborných předmětů a
jazykové vzdělávání

2.00

říjen 2018 - srpen 2019

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Vybudování WiFi sítě školy s nahrazením páteřních prvků počítačové sítě.

1.60

červenec 2017 - listopad 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Mobilní učebna VT obsahující 30+1 konvertibilních notebooků včetně kufrů s
napájením notebooků

1.50

červenec 2018 - listopad 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

IZO: 046610502
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
IČO: 25370294
REDIZO: 600017729
IZO: 046610502
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola
IČO: 25370294
REDIZO: 600017729
IZO: 046610502
Biskupské gymnázium v Ostravě
IČO: 00845388
REDIZO: 600017541
IZO: 000845388
Biskupské gymnázium v Ostravě
IČO: 00845388
REDIZO: 600017541
IZO: 000845388
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.
IČO: 64087859
REDIZO: 600016901
IZO: 110025580
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.
IČO: 64087859
REDIZO: 600016901
IZO: 110025580
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
IČO: 25364294
REDIZO: 600020550
IZO: 110031458
GOODWILL - vyšší odborná škola, s. r. o.
IČO: 25364294
REDIZO: 600020550
IZO: 110031458
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
IČO: 62331540
REDIZO: 600016536
IZO: 000601519
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
IČO: 62331540
REDIZO: 600016536
IZO: 000601519
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
IČO: 62331540
REDIZO: 600016536
IZO: 000601519
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace
IČO: 00846881
REDIZO: 600016234
IZO: 000846881
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace
IČO: 00846881
REDIZO: 600016234
IZO: 000846881
Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410,
příspěvková organizace
IČO: 00846881

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Rekonstrukce minigastro centra pro odborný výcvik. Zastaralé vybavení se rozšíří o
prostory na stolničení, výcviková kuchyň bude vybavena novým zařízením, moderní
pracovním stolem. Bude provedena rekonstrukce elektronistalace, rozvodů vody a
odpadů. Nové podlahové krytiny.

0.60

červenec 2016 - srpen 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace výuky přírodovědných předmětů - laboratoř chemie, vybavená
pomůckami pro výuku chemie a fyziky na gymnáziu. Krajský projekt připravuje
modernizaci laboratoře chemie nábytkem a vybavením.

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Rekonstrukce učebny fyziky. Stávající laboratoř Fy a učebna Fy nehovují. Nové učební
systémy Pasco nelze hodnotně využívat. Učebna se propojí s kabinetem a vytvoří
komplex laboratoř a multilediální učebny fyziky.

0.88

květen 2016 - září 2016

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Nákup traktoru pro výuku autoškoly.

1.30

leden 2017 - červenec 2017

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Dovybavení učebny a dílen pro výuku oboru Opravář zemědělských strojů

1.20

leden 2018 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Zajištění bezariérového vstupu do 3 budov teoretického vyučování, rozšíření kapacit
WC invalida a schodolezů.

1.50

červen 2019 - září 2019

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Elektrolaboratoře

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Jazykové laboratoře

2.00

duben 2019 - říjen 2021

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Multimediální učebna

1.50

duben 2019 - říjen 2021

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Mechatronická dílna

2.70

září 2019 - září 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Robotika pro průmysl 4.0

1.90

září 2019 - září 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Virtuální realita ve výuce

2.00

září 2019 - září 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600016234
IZO: 000846881
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková
organizace
IČO: 00601331
REDIZO: 600016188
IZO: 00601331
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková
organizace
IČO: 00601331
REDIZO: 600016188
IZO: 00601331
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková
organizace
IČO: 00601331
REDIZO: 600016188
IZO: 00601331
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková
organizace
IČO: 00601331
REDIZO: 600016188
IZO: 00601331
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková
organizace
IČO: 00601331
REDIZO: 600016188
IZO: 00601331
Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková
organizace
IČO: 00601331
REDIZO: 600016188
IZO: 00601331
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749
IZO: 102244944
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749
IZO: 102244944
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749
IZO: 102244944
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a
informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749
IZO: 102244944
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a
informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749
IZO: 102244944
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a
informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749

Virtuální realita ve výuce

2.00

září 2019 - září 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Modernizace učebny počítačových sítí

3.00

září 2019 - září 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce WiFi sítě. Stávající pokrytí WiFi signálem je kapacitně nevyhovující a
technologicky zastaralé. Plánujeme vybudování nového pokrytí prostřednictvím
moderního zařízení, tak, abychom jednoduše a efektivně mohli spravovat účty
uživatelů připojených k internetu a tím posílili mj. bezpečnost uvnitř školní sítě.

1.30

srpen 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení dataprojektorů a notebooků. Stávající dataprojektory a notebooky jsou již na
hranici životnosti. Vzhledem k organizaci výuky (zaměření školy na využívání ICT
techniky a moderních e-learningových metod výuky), plánujeme pořídit nové
dataprojektory a notebooky do učeben.

1.20

říjen 2018 - červen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Učebna přírodních věd. Učebna je vybavena zcela nevyhovujícím zařízením (ze 70.
let) a tudíž nesplňuje požadavky odpovídající současným standardům v oblasti výuky
přírodních věd. Plánujeme vybavení učebny ICT technikou a laboratotním vybavením
na odpovídající technické úrovni.

1.50

říjen 2018 - červen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Jazyková učebna. Stávající prostory jsou bez vnitřního vybavení s nevyhovující
podlahovou krytinou. Plánujeme standardní zařízení učebny - lavicemi s židlemi,
katedrou s kancelářskou u židlí a bílou tabulí. Učebna bude vybavena také ICT
technikou - notebookem s příslušenstvím, reproduktory a dataprojektorem s
promítacím plátnem. Dále bude položena podlahová krytina, odizolovány vstupní dveře
do vedlejší učebny a místnost bude vymalována a doplněna plakáty s jazykovou
tématikou.

1.20

říjen 2018 - červen 2019

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky, 3D tisku+3Dskenování a
dalších odborných předmětů

3.10

říjen 2018 - červen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Specializované multimediální učebny pro výuku odborných předmětů a jazykové
vzdělávání

6.00

říjen 2018 - červen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Specializovaná učebna výuky chemie

1.50

říjen 2018 - červen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce laboratoře biologie

2.10

leden 2018 - duben 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Realizace nové učebny jazyků rekonstrukcí stávající laboratoře fyziky

0.70

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování
bezbariérových přístupů :
1. Specializovaná
učebna biologie - 16 + 1 – učebna ve 2.NP
2. Přípravna - biologie – 2.NP
3. Specializovaná učebna jazyků – 16 + 1 – učebna č.1 (upgrade v malé učebně)
4. Specializovaná učebna jazyků - 16 + 1 – učebna č.2 (upgrade v malé učebně)
5. Zřízení nového WC pro imobilní žáky v 1. a 2. NP
6. Zajištění přístupu pro imobilní žáky – schodolez (umístění, dobíjení)

7.50

červenec 2017 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Specializovaná multimediální učebna pro výuku informatiky a dalších odborných
předmětů

2.50

říjen 2018 - říjen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Specializovaná venkovní multimediální učebna pro výuku odborných předmětů a
jazykové vzdělávání

2.00

říjen 2018 - říjen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

IZO: 102244944
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a
informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00601659
REDIZO: 600016749
IZO: 102244944
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.
IČO: 25380401
REDIZO: 600016366
IZO: 049562339
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00842753
REDIZO: 600017494
IZO: 000842753
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 62331639
REDIZO: 600016463
IZO: 000601578
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace,
IČO: 62331639
REDIZO: 600016463
IZO: 000601578
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace,
IČO: 62331639
REDIZO: 600016463
IZO: 000601578
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 62331639
REDIZO: 600016463
IZO: 000601578
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 62331639

REDIZO: 600016463

Specializovaná venkovní multimediální učebna pro výuku odborných předmětů a
jazykové vzdělávání

2.00

říjen 2018 - říjen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Specializovaná multimediální učebna pro výuku grafiky, 3D tisku+3Dskenování a
dalších odborných předmětů

3.00

říjen 2018- prosinec 2020

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Chemická laboratoř

1.50

leden 2016 - prosinec 2016

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Biologická laboratoř

0.60

leden 2016 - prosinec 2016

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Kompletní rekonstrukce laboratoře fyziky. Celková rekonstrukce laboratoře fyziky
spočívající v celkové výměně nábytku, rozvodů elektřiny, plynu, vody a rekonstrukce
stávajícího osvětlení.

1.00

červenec 2019 - srpen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Kompletní rekonstrukce učebny praktických činností zameřené na praktické
využití teoretických poznatků z oblasti matematiky, biologie, fyziky, geografie a
chemie. Celková rekonstrukce učebny spočívající v celkové výměně nábytku,
rozvodů elektřiny, plynu, vody a rekonstrukce stávajícího osvětlení.

1.80

červen 2020 - srpen 2020

☐

☒

☐

☒

☐

☐

podporu přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, biologie), nákup 20 ks IPadů,
rekonstrukce odborných počítačových učeben pro podporu výuky dovedností v oblasti
informačních technologií a počítačové grafiky (55 ks PC + monitor + ZSW, 3 ks
dataprojektorů, nákup software Adobe Photoshop pro výuku grafiky na PC. Součástí
projektu je zajištění bezbariérovosti v jednom pavilonu (vybudování plošiny, úprava
WC). Experimentální výuka je zařazována do běžných hodin přírodovědných
předmětů, ale zejména do početně zastoupených hodin laboratorních prací (zařazeno:

1.97

červen 2018 - srpen 2019

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Rozšíření WIFI sítě pro všechny žáky a učitele. Díky pokrytí celé školy signálem WIFI
budeme moci ve výuce využívat Ipady ve všech předmětech. Zajištění bezbariérovosti
ve čtyřech pavilonech (vybudování plošiny, úprava WC).

4.50

červen 2018 - srpen 2019

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Posílení a rozšíření stávajícího bezdrátového pokrytí budovy školy.

0.40

leden 2017 - červenec 2017

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Modernizace HW prostředků na učebnách výpočetní techniky.

0.70

leden 2017 - srpen 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Budování odborných učeben gymnázia

2.00

červenec 2019 - srpen 2020

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Pořízení tabletů a výukových programů pro podporu jazykového vzdělávání

0.50

duben 2016 - červenec 2016

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Vybudování chemické laboratoře včetně moderních učebních pomůcek - stávající
laboratoř je zastaralá.

1.50

březen 2017 - srpen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

IZO: 000601578
Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 62331639
REDIZO: 600016463
IZO: 000601578
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
IČO: 47813091
REDIZO: 600017249
IZO: 000601918
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
IČO: 47813091
REDIZO: 600017249
IZO: 000601918
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace
IČO: 47813091
REDIZO: 600017249
IZO: 000601918
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
IČO: 00601667
REDIZO: 600016773
IZO: 102244936
Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
IČO: 00601667
REDIZO: 600016773
IZO: 102244936
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602159
REDIZO: 600017478
IZO: 000602159
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602159
REDIZO: 600017478
IZO: 000602159
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková
organizace
IČO: 00842737
REDIZO: 600017486
IZO: 000842737
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková
organizace
IČO: 00842737
REDIZO: 600017486
IZO: 000842737
Gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 65142799
REDIZO: 600016447
IZO: 060058871
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace
IČO: 00601403
REDIZO: 600016251
IZO: 000601403
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace
IČO: 00601403
REDIZO: 600016251

Vybudování chemické laboratoře včetně moderních učebních pomůcek - stávající
laboratoř je zastaralá.

1.50

březen 2017 - srpen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

multimediální jazyková učebna - nemáme

1.00

březen 2017 - srpen 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Odborné učebny a kabinety v prostorách půdní vestavby (II. etapa)

6.80

duben 2020 - prosinec 2020

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Nový HW a SW pro výuku ve 2 učebnách ICT

1.10

leden 2018 - únor 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Bezbariérový přístup do všech pater

0.80

červenec 2017 - září 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Obnova PC v počítačové učebně, nákup výukových programů

0.50

leden 2017 - srpen 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Laboratoř fyziky, zabezpeční a bezbariérovost školy

4.00

červen 2018 - říjen 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Jazykové laboratoře

1.20

červen 2018 - srpen 2018

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Vybudování bezbariérového přístupu do učeben hudební a výtvarné výchovy
(schodišťová plošina)

0.50

srpen 2016 - srpen 2016

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Vybudování moderní laboratoře chemie včetně váhovny

1.50

leden 2017 - leden 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Úprava odborné posluchárny fyziky

0.40

říjen 2016 - říjen 2016

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace počítačových učeben včetně technické podpory se zaměřením na
přírodní vědy

1.20

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace 4 jazykových učeben

0.25

červenec 2019 - srpen 2019

☒

☐

☐

☒

☐

☐

IZO: 000601403
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace
IČO: 00601403
REDIZO: 600016251
IZO: 000601403
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace
IČO: 00601403
REDIZO: 600016251
IZO: 000601403
Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace
IČO: 00601403
REDIZO: 600016251
IZO: 000601403
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
IČO: 62331558
REDIZO: 600016471
IZO: 000601543
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 62331795
REDIZO: 600016480
IZO: 000601535
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 62331795
REDIZO: 600016480
IZO: 000601535
Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2,
794 01 Krnov
IČO: 00601349
REDIZO: 600016056
IZO:000601349
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO: 00601675
REDIZO: 600016820
IZO: 102244928
Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO: 00601675
REDIZO: 600016820
IZO: 102244928
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
IČO: 00842745
REDIZO: 600017451
IZO:000842745
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
IČO: 00842745
REDIZO: 600017451
IZO:000842745
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
IČO: 00842745
REDIZO: 600017451
IZO:000842745
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
IČO: 00842745
REDIZO: 600017451
IZO:000842745
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace
IČO: 00842745

Modernizace 4 jazykových učeben

0.25

červenec 2019 - srpen 2019

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Modernizace chemické laboratoře: Předpokládáme provedení rekonstukce rozvodů
plynu, vody a elektřiny k jednotlivým pracovním stolům, rekonstrukci podlahy, pořízení
nového nábytku, instalaci vzduchotechniky a posílení bezpečnostních prvků pro práci v
laboratoři. Počítáme rovněž se zajištěním bezbariérového přístupu do laboratoře.

3.00

květen 2018 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Vnitřní konektivita školy

0.25

červenec 2017 - srpen 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení HW a SW do učeben a kabinetů

1.50

leden 2017 - září 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Bezbariérové vstupy a schodiště

1.00

červenec 2017 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Výstavba laboratoří pro výuku chemie/biologie/fyziky a/ cizí jazyky a počítačové
učebny

2.00

červenec 2017 - září 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Venkovní třída pro přírodovědné a jazykové předměty

0.60

leden 2018 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Mobilní počítačová učebna pro podporu výuky přírodních věd

1.00

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Pořízení nejnovějšího operační systému Windows.

0.50

leden 2017 - duben 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení aktuálního balíku Office

0.35

leden 2017 - duben 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Napojení školy na optickou síť ve městě a vybudování wifi pokrytí celé školy.

0.35

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování nové PC učebny pro 17 žáků pro obor hotelnictví. Software bude zaměřen
na nový trend výuky TPP a cestovního ruchu.

2.00

leden 2017 - červenec 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení třítroubé pece pro zkvalitnění odborného výcviku oboru cukrář.

0.10

září 2016 - září 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci učebny odborného výcviku oboru Cukrář včetně
dodání technologií pro cukrářskou výrobu. Ze stavebního hlediska se jedná o rozdělení
prostoru do několika pracovních boxů, úpravu podlahy a obkladů stěn, úpravu sítí pro
jednotlivá pracoviště a instalaci vzduchotechniky.

3.77

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600017451
IZO:000842745
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
IČO: 00601390
REDIZO: 600016269
IZO: 000601390
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
IČO: 25378066
REDIZO: 600016641
IZO:041691202
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
IČO: 25378066
REDIZO: 600016641
IZO:041691202
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
IČO: 25378066
REDIZO: 600016641
IZO:041691202
Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.
IČO: 25378066
REDIZO: 600016641
IZO:041691202
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00576441
REDIZO: 600171256
IZO: 130002330
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00576441
REDIZO: 600171256

Akce zahrnuje celkovou rekonstrukci učebny odborného výcviku oboru Cukrář včetně
dodání technologií pro cukrářskou výrobu. Ze stavebního hlediska se jedná o rozdělení
prostoru do několika pracovních boxů, úpravu podlahy a obkladů stěn, úpravu sítí pro
jednotlivá pracoviště a instalaci vzduchotechniky.

3.77

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Jedná se o rekonstrukci učebny teoretického vyučování na jazykovou laboratoř. Ze
stavebního hlediska se jedná o úpravu podlahy (pokrytí kobercem) a instalace svislých
žaluzií pro zlepšení akustiky. Vybavením odpovídajícím nábytkem a potřebnými
technologiemi.

1.80

červenec 2018 - srpen 2019

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Modernizace učebny výpočetní techniky

1.50

leden 2019 - srpen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Postavení výtahu, úprava 1 kabiny WC na bezbariérovou, odstranění prahů u dveří

2.00

leden 2019 - srpen 2019

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Vybudování odborné učebny IT. Cílem je tedy vybudování odborné učebny IT s
moderními technologiemi a speciálními programy pro výuku všeobecně vzdělávacích a
odborných předmětů a zvětšení podílu zapojení IT do jejich výuky. Zvlášť důležité se
jeví využití speciálních programů ve výuce, které jsou v praxi nutné používat v rámci
evidence a kontroly podmíněnosti zemědělských a zahradnických činností - programy
farmář, geocentrum apod.

3.00

leden 2019 - prosinec 2019

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Přírodovědné laboratoře středních škol. Vybudování laboratoře biologie - škola má
100 % naplněnou kapacitu, množství hodin biologie a ekologie, které jsou profilovými
předměty řady oborů a nedostatek odborných učeben a laboratoří - vybavení
nábytkem, didaktickou technikou, laboratorními přístroji.

2.00

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace technického zázemí pro zahradnické a zemědělské obory. Vybavení
moderní zahradní a drobnou zemědělskou farmářskou technikou pro kvalitní praxe a
odborný výcvik. Technika a vybavenost podniků se modernizuje rychleji než umožní
investiční fond školy.

5.00

leden 2018 - červenec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Vybudování mobilní přírodovědné a odborné učebny pro výuku biologie, fyziky, chemie
a řízení a diagnostiku strojů s moderními měřícími přístroji a sondami v návaznosti na
sw a hw vybavení, spojení informatiky s přírodovědnými a technickými dovednostmi,
diagnostika a badatelství. Terénní práce a praktická výuka přírodovědných předmětů.

2.50

květen 2018 - prosinec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Modernizace odborného zázemí pro zemědělské obory. Vybavení testační dílny a
odborné učebny diagnostickou, měřící a opravárenskou technikou pro výkon kvalitní
praxe a odborného výcviku. Projektový záměr vznikl na základě dlouholeté spoupráce
zaměstnavatelů a školy.

3.00

květen 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení moderních počítačem řízených technologií v rámci oborového clever
regionu. Zaměření na tzv zemědělství 4.0 - Precizní zemědělství. Pořízení
počítačem řízených strojů a souprav, využití automatizace a robotizace v
zemědělství. Využití senzorů v zemědělství. Nutné pro výuku oboru na prahu 4.
průmyslové revoluce - výuky pro udržitelný rozvoj.

12.00

leden 2020 - červen 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

V současné době je uvažovaná učebna standartní třídou vybavenou plátnem,
dataprojektorem, ozvučením a počítačem s monitorem. Naším záměrem je vybudovat
jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků s podporou počítače, aby bylo možno
využívat moderní metody vzdělávání pro efektivnější získávání jazykových kompetencí
žáků. V současné době ve škole žádná taková učebna není.

0.87

únor 2017 - srpen 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Cílem je vytvořit multifunkční učebnu biologie a chemie, kde bude probíhat jak klasická
výuka biologie, tak i laboratorní cvičení. Výhodou takové učebny bude možnost propojit
teoretickou výuku s praktickými pokusy a ukázkami. Jelikož budou všechny potřebné
pomůcky a vybavení pro praktickou činnost přímo v učebně, bude příprava a realizace
hodin jednodušší a efektivnější. Každý žák (nebo dvojice) bude mít k dispozici vlastní
laboratorní vybavení a dostatečný pracovní prostor. Učebna bude vybavena
pracovními stoly, které umožní jak teoretickou výuku, tak praktické činnosti. Součástí
učebny budou skříně a poličky pro pomůcky a vybavení, projektor a ozvučení.

1.55

květen 2018 - prosinec 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

IZO: 130002330
Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
IČO: 00576441
REDIZO: 600171256
IZO: 130002330
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 61989011
REDIZO: 600017443
IZO: 000850047
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 61989011
REDIZO: 600017443
IZO: 000850047
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853, 151016143
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853, 151016143
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853, 151016143
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853, 151016143
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853, 151016143
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,
Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813130
REDIZO: 600017311
IZO: 000601853, 151016143
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
IČO: 00601641
REDIZO: 600016714
IZO:102244952
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
IČO: 00601641
REDIZO: 600016714
IZO:102244952
Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace
IČO: 00601641
REDIZO: 600016714

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Nákup OS Windows, MS Office a speciální výukových programů pro žáky s SVP

0.80

květen 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Vybavení kompenzačními pomůckami, nábytkem a pomůckami určené pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami

0.80

květen 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce sklepních prostor pro praktické učebny včetně úpravy bočního vchodu
budovy do těchto prostor pro bezbariérový vstup

4.30

květen 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☐

☒

☒

☐

1. Rekonstrukce laboratoře fyziky - původní stav z roku 1962, naprosto nevyhovující
technické vybavení a prostorová dispozice, bude rekonstruováno pro využití
badatelských forem výuky.

0.80

červenec 2016 - srpen 2016

☐

☒

☐

☒

☐

☐

2. Učebna anglického jazyka - vzhledem k vývoji metod a forem je nutno po cca 12
letech modernizovat koncepci specializované učebny AJ.

0.40

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☐

☐

☒

☐

☐

3. Výstavba badatelského centra polytechnického vzdělávání a relaxační zóny
žáků MGO v prostoru školního dvora MGO

8.00

květen 2020 - září 2020

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Učebna robotiky a 3D tisku bude navazovat na dílnu ICT. Cílem je vytvořit komplexní
pracoviště pro výuku výpočetní techniky pro obor Informační technologie. Toto
pracoviště žákům nabídne ucelený náhled na polytechnické vzdělávání v moderních
trendech ICT a bude zajišťovat žákům získávání praktických dovednosti v předmětech
robotika a 3D modelování.

1.30

červenec 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Dílna ICT bude sloužit pro praktickou výuku žáků oboru Informační technologie. Cílem
projektu je pořídit vybavení: nábytkové sestavy, technické zázemí - součástky pro
stavbu PC, dílenské nářadí a nástroje.

0.50

září 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování dílny pro pol. vyučování pro NG

1.00

leden 2017 - prosinec 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Učebna 1 (17ks počítačů à 25000 Kč, vizualizér, dataprojektor, 3D tiskárna, 3D
scanner, reprosoustava, modernizace podlahy a elektro rozvodů)

0.65

září 2017 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Učebna 2 (5ks robotů à 40000 Kč, 3D tiskárna, 3D scanner, 17ks počítačů à 25000 Kč,
modernizace podlahy a elektro rozvodů, dataprojektor, vizualizér, reprosoustava,
drobné nářadí a příslušenství)

0.75

září 2017 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Učebna 3 (17ks počítačů à 35000 Kč, tiskárna, multimediální příslušenství,
dataprojektor, vizualizér, reprosoustava, software pro výuku cizích jazyků,
modernizace podlahy a technických komunikačních prostředků, bezdrátový systém pro
vedení výkladu v jiném prostředí)

0.85

září 2017 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Laboratoř fyziky (žákovský nábytek pro 20 lidí, meřící technika, sady fyzikálních
pokusů, 2ks pc, vizualizér, dataprojektor, tiskárna, modernizace podlahy a elektro
rozvodů)

1.40

září 2017 - prosinec 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Laboratoř biologie (žákovský nábytek pro 20 lidí, preparační technika, sady
biologických pokusů, 2ks pc, mikroskopy 16ks, vizualizér, dataprojektor, tiskárna,
modernizace podlahy a elektro rozvodů)

1.50

září 2017 - prosinec 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

IZO:102244952
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
IČO: 69594091
REDIZO: 610550900
IZO: 181055058
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
IČO: 69594091
REDIZO: 610550900
IZO: 181055058
Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie
IČO: 70240655
REDIZO: 610300814
IZO: 110300823
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00842761
REDIZO: 600017508
IZO: 000842761
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00842761
REDIZO: 600017508
IZO: 000842761
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00842761
REDIZO: 600017508
IZO: 000842761
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO: 00845027
REDIZO: 600020037
IZO: 110010019
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO: 00845027
REDIZO: 600020037
IZO: 110010019
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320

Laboratoř biologie (žákovský nábytek pro 20 lidí, preparační technika, sady
biologických pokusů, 2ks pc, mikroskopy 16ks, vizualizér, dataprojektor, tiskárna,
modernizace podlahy a elektro rozvodů)

1.50

září 2017 - prosinec 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Multimediální učebna ruského jazyka (žákovský nábytek pro 20 lidí, multimediální
technika, jazykový software, 17ks pc, vizualizér, dataprojektor, tiskárna, modernizace
podlahy a elektro rozvodů)

1.20

září 2017 - prosinec 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Modernizace síťových rozvodů, výměna manageovatelných poe switchů, vytvoření
systému centrálně řízených access pointů a centrální správa uživatel, vyšší podpora
výukového SW

1.10

září 2017 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Zařízení pro bezbariérový přístup

3.50

září 2017 - prosinec 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Zkvalitňování zázemí pro výuku IT

1.00

červenec 2019 - srpen 2020

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Vytvoření jazykové učebny.

1.00

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Záměrem projektu "Učebna multimédií a grafických předmětů" školy je obnovení
stávajícího HW a SW vybavení, které bylo pořízené před šesti lety a neodpovídá
současným požadavkům na ICT provoz. Cílem projektu je pořídit vybavení učebny
multimediálních a grafickým předmětů, ve které bude probíhat výuka odborných
předmětů oboru Informační technologie a Obchodní akademie s rozšířenou výukou
informačních technologií.

1.00

červenec 2017 - leden 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Projekt "Virtualizace počítačových sítí" si klade za cíl vybudovat odbornou učebnu pro
výuku specializovaných předmětů zaměřených na HW, operační systémy, virtualizaci
serveru, cloudových řešení, počítačových sítí. Na trhu práce je obrovská poptávka po
odbornících se zaměřením na tyto znalosti, například správce sítě. Virtualizace
procesů umožní žákům simulovat situace, které mohou nastat v praxi. Jedná se o
moderní nástroj a s tím související inovativní přístup ve vzdělávání.

0.90

červenec 2017 - leden 2018

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Projekt "Posílení konektivity" si klade za cíl vybudovat vysokorychlostní proprojení
mezi jednotlivými budovami (pracovišti školy), napojení na optickou síť a zároveň
navýšení rychlosti vnitřní konektivity drátových a bezdrátových sítí. Důvodem je
plánované využití multimédií v rámci výuky všeobecných i odborných předmětů ve
všech oborech, neustále stoupající nároky na výkon a propustnost aktivních prvků sítě,
také roste počet zařízení připojených k internetu používaných ve výuce.

1.00

červenec 2017 - leden 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce datových sítí v prostorách školy.

1.00

září 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybavení odborných učeben a učeben SW a HW. V současné době nejsou všechny
učebny vybaveni HW.

1.50

září 2017 - listopad 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Cílem je zajistit vnitřní konektivitu v učebnách a odborných učebnách a připojení k
internetu.

0.20

březen 2016 - duben 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Škola bez bariér. Škola je dvoupatrová a není bezbariérová. Cílem je zabezpečit
přístup i do nejvyššího patra školy.

0.20

duben 2016 - červenec 2016

☐

☐

☐

☐

☒

☐

posílení konektivity za účelem zvýšení kvality vzdělávání v práci s digitálními
technologiemi, rozvoje informatického myšlení žáků a následně lepšího uplatnění na
trhu práce. Projekt předpokládá obměnu zastaralého hardware i software v odborné
učebně a kmenových třídách, nutnou výměnu serveru a nákup aplikačního software
pro zkvalitnění přípravy žáků ke zkouškám ECDL. Dále chceme vybudovat jednu
mobilní počítačovou učebnu k využití v přemětech přírodovědného základu - MAT,
CHE, FYZ, BIO, kde v současné době je velmi malý prostor pro vužívání moderních
technologií, neboť odborné učebny jsou vytíženy výukou odborných předmětů. Pro

1.60

duben 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Specializovaná multimediální učebna odborných předmětů a jazykového vzdělávání

2.10

září 2018 - prosinec 2019

☒

☒

☐

☒

☒

☐

IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
IČO: 47813113
REDIZO: 600017320
IZO: 000601926
Mezinárodní obchodní akademie PRIGO, s.r.o.
IČO: 25371835
REDIZO: 600017567
IZO: 110012151
Moravskoslezská obchodní akademie, s. r. o.
IČO: 25380087
REDIZO: 600016595
IZO: 045162654
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813083
REDIZO: 600017257
IZO: 000601870
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813083
REDIZO: 600017257
IZO: 000601870
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava,
příspěvková organizace
IČO: 47813083
REDIZO: 600017257
IZO: 000601870
Obchodní akademie s.r.o.
IČO: 46580336
REDIZO: 600016617
IZO: 046580336
Obchodní akademie s.r.o.
IČO: 46580336
REDIZO: 600016617
IZO: 046580336
Obchodní akademie s.r.o.
IČO: 46580336
REDIZO: 600016617
IZO: 046580336
Obchodní akademie s.r.o.
IČO: 46580336
REDIZO: 600016617
IZO: 046580336
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 60337320
REDIZO: 600016609
IZO: 060337320
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 60337320
REDIZO: 600016609
IZO: 060337320

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
IČO: 60337320

Učebna informačních technologií s aplikací ve výuce ekonomie a odborných předmětů

1.90

září 2018 - prosinec 2019

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Komplexní vzdělávací systém v oblasti informačních a komunikačních technologií pro
studenty i pedagogy - IT Academy Microsoft. Dosud nemáme.

0.30

květen 2020 - září 2020

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Zvýšení a optimalizace vnitřní konektivity školy.

0.30

březen 2020 - srpen 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Vybudování počítačové učebny.

0.70

červen 2020 - září 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Sestavy zařízení pro výuku programu CISCO Networking Academy. Dosud nemáme
žádné.

0.70

červen 2021 - listopad 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Software pro podporu multimediální výuky Pinnacle Studio 22 Ultimate CZ EDU

0.17

květen 2021 - srpen 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Vybudování přírodní výukové zahrady pro žáky se zdravotním postižením na pozemku
budovy školy, Sokolovská 487/45

0.50

duben 2016 - září 2016

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Modernizace výuky přírodovědných předmětů ve školách Moravskoslezského krajelaboratoř chemie a fyziky a odborná učebna biologie s laboratoří

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Projektovým záměrem je modernizovat stávající zastaralé HW vybavení ve dvou
odborných učebnách ICT, dvou učebnách cizích jazyků vč. zakoupení SW
(licencí) do odborné výuky. Modernizace materiálně-technického zázemí umožní
žákům kvalitní vzdělávání v oblasti odborné (studijní zaměření na pozemní
stavitelství, specializaci v IT), přírodovědné, jazykové, v práci s digitálními
technologiemi napříč vzděláváním. Bude tím posílena příprava žáků na budoucí
povolání v souladu s požadavky potenciálních zaměstnavatelů.

1.20

červenec 2020 - srpen 2021

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Projektovým záměrem je realizovat rekonstrukci rozvodů školní lokální a
bezdrátové sítě.

0.30

červenec 2020 - srpen 2021

☒

☒

☐

☒

☐

☐

REDIZO: 600016609
IZO: 060337320
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602094
REDIZO: 600017460
IZO: 000602094
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602094
REDIZO: 600017460
IZO: 000602094
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602094
REDIZO: 600017460
IZO: 000602094
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602094
REDIZO: 600017460
IZO: 000602094
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602094
REDIZO: 600017460
IZO: 000602094
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00602094
REDIZO: 600017460
IZO: 000602094
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO: 00601594
REDIZO: 600026396
IZO: 108022161
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.J.Słowackiego, Český
Těšín, příspěvková organizace
IČO: 62331493
REDIZO: 600016501
IZO: 000601560
Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im.J.Słowackiego, Český
Těšín, příspěvková organizace
IČO: 62331493
REDIZO: 600016501
IZO: 000601560

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.

IČO: 25376357
REDIZO: 600016358
IZO: 045235686
PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
IČO: 25376357
REDIZO: 600016358
IZO: 045235686

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
IČO: 25376357

Projektovým záměrem je realizace WIFI pokrytí celé školy.

0.25

červenec 2020 - srpen 2021

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Škola není v současné době připravena na výuku pohybově handicapovaných
osob. Projektovým záměrem je zajištění bezbariérového přístupu do budovy
školy, do kmenové třídy, rekonstrukce WC v přízemí školní budovy.

0.30

červenec 2020 - srpen 2021

☐

☐

☐

☐

☒

☐

2.20

červenec 2016 - prosinec 2020

☒

☒

☐

☒

☐

☐

1.60

červenec 2016 - prosinec 2020

☒

☒

☐

☒

☐

☐

1.00

červenec 2016 - prosinec 2020

☒

☒

☐

☒

☐

☐

7.00

červenec 2016 - prosinec 2020

☒

☒

☐

☒

☐

☐

2.20

červenec 2016 - prosinec 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce technické budovy gymnázia za účelem přípravy odborných učeben pro
výuku přírodovědných a odborných předmětů

9.00

červenec 2018 - srpen 2019

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Budování odborných učeben gymnázia

2.50

červenec 2019 - srpen 2020

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Posílení konektivity připojení a posílení wifi sítě

0.50

leden 2016 - červenec 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Pořízení interaktivních tabulí do učebny ICT a odborných učeben

1.00

leden 2016 - červenec 2016

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení dílny novou vyvažovačkou a přezouvačkou kol.

0.20

říjen 2016 - prosinec 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova vybavení dílen praktického vyučování

2.00

2016 - 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení 3D geometrie

0.85

září 2016 - prosinec 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600016358
IZO: 045235686
PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.
IČO: 25376357
REDIZO: 600016358
IZO: 045235686
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591
IZO: 110012160
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591
IZO: 110012160
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591
IZO: 110012160
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591
IZO: 110012160
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591
IZO: 110012160
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591

Moderní výuka se v současné době neobejde bez kvalitních, relevantně vybavených
odborných učeben pro výuku menších skupin žáků a podporu individualizované výuky,
jako jsou jazykové a multimediální učebny, laboratoře, počítačové učebny pro práci s
databázovými systémy a další. Odbornými učebnami je v současné době škola
vybavena pouze minimálně. V této oblasti má již zpracován projekt, který však nemůže
s ohledem na výši nutných prostředků realizovat. Bude-li možné prostředky získat
formou dotací, realizuje se tento investiční záměr v hlavní budově B. Navazovat pak
Moderní
výuka
se v současné
době neobejde
bez kvalitních,
relevantně
budou další
investiční
záměry týkající
se vybavení
dalších budov
školy. vybavených
odborných učeben pro výuku menších skupin žáků a podporu individualizované výuky,
jako jsou jazykové a multimediální učebny, laboratoře, počítačové učebny pro práci s
databázovými systémy a další. Odbornými učebnami je v současné době škola
vybavena pouze minimálně. V této oblasti má již zpracován projekt, který však nemůže
s ohledem na výši nutných prostředků realizovat. Bude-li možné prostředky získat
formou dotací, realizuje se tento investiční záměr v atriu školy.
Pro moderní výuku ICT je nutné dostatečné vybavení, ale také kvalitní lokální sítě a
kvalitní připojení k internetu. Zastaralá vnitřní infrastruktura v současné době
neumožňuje splnění ani jedné z uvedených podmínek. Proto je nutné tyto záležitosti
zajistit v dostatečné kvalitě a tak, aby byly dostupné všem žákům i pedagogům, a to i v
době mimo školní vyučování. Infrastruktura bude budována postupně s ohledem na
vývoj školy, počet učeben a žáků apod.
Aby bylo možné zavádět do vyučování moderní výukové metody, je nutné školu
vybavit odpovídajícím SW a HW nejen v odborných učebnách, kde bude probíhat ICT
výuka, ale také v běžných učebnách. Ty pak umožní multimediální individualizovanou
výuku a jejich prostřednictvím sekundárně zároveň podpoří inkluzivní vzdělávání.
Škola tak bude postupně vybavována ICT technikou a současně SW pro výuku
předmětůvýuka
jak odborných,
tak všeobecných,
včetně
např. AV ochrany.
Moderní
se v současné
době neobejde
bez kvalitních,
relevantně vybavených
odborných učeben pro výuku menších skupin žáků a podporu individualizované výuky,
jako jsou jazykové a multimediální učebny, laboratoře, počítačové učebny pro práci s
databázovými systémy a další. Odbornými učebnami je v současné době škola
vybavena pouze minimálně. V této oblasti má již zpracován projekt, který však nemůže
s ohledem na výši nutných prostředků realizovat. Bude-li možné prostředky získat
formou dotací, realizuje se tento investiční záměr v hlavní budově A. Navazovat pak
budou další investiční záměry týkající se vybavení dalších budov školy.

IZO: 110012160
Přírodovědné gymnázium PRIGO, s.r.o.
IČO: 25364723
REDIZO: 600017591
IZO: 110012160
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.
IČO: 25364103
REDIZO: 600017761
IZO: 110025148
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.
IČO: 25364103
REDIZO: 600017761
IZO: 110025148
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.
IČO: 25364103
REDIZO: 600017761
IZO: 110025148
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.
IČO: 25364103
REDIZO: 600017761
IZO: 110025148
RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.
IČO: 25364103
REDIZO: 600017761
IZO: 110025148

RB Střední odborné učiliště autoopravárenské s.r.o.
IČO: 25364103

Pořízení diagnostického SW a HW pro praktické vyučování

0.50

2016 - 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Modernizace vnitřního vybavení odborných učeben

1.10

červen 2019 - říjen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Učebna robotiky a automatizace - vybavení

0.88

červen 2020 - září 2020

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Upgrade stávající konektivity a HW vybavení. Nyní rychlost 30Mbit, Wifi dostupné ve
většině prostor školy (v omezené míře).

0.10

září 2016 - září 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Inovace učebny ICT. Plánovaná inovace ICT techniky.

0.50

září 2016 - září 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení dalšího profesionálního DTP softwaru pro výuku počítačové grafiky a DTP.

0.50

září 2016 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Zakoupení výkonných grafických stanic pro výuku předmětu počítačová grafika a DTP.

0.50

září 2016 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Vybavení jazykové učebny multimediálními PC a sluchátky.

0.50

září 2016 - září 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Obnovení strojního vybavení dílen - nákup 4 soustruhů, frézky, bucharu, slévárny s
příslušenstvím.

5.00

červenec 2017 - září 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Laboratoře virtuální reality

4.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Počítačová učebna

2.00

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování vnitřní sítě

1.00

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Výtah

5.00

leden 2017 - červenec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

REDIZO: 600017761
IZO: 110025148
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813075
REDIZO: 600017265
IZO: 108035743
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813075
REDIZO: 600017265
IZO: 108035743
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813075
REDIZO: 600017265
IZO: 108035743
Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.,
IČO: 25373005
REDIZO: 600017290
IZO: 110012267
Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.,
IČO: 25373005
REDIZO: 600017290
IZO: 110012267
Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.,
IČO: 25373005
REDIZO: 600017290
IZO: 110012267
Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.,
IČO: 25373005
REDIZO: 600017290
IZO: 110012267
Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o.,
IČO: 25373005
REDIZO: 600017290
IZO: 110012267
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb
Jablunkov, Školní 416, p.o.
IČO: 00100340
REDIZO: 600171183
IZO: 000100340
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb
Jablunkov, Školní 416, p.o.
IČO: 00100340
REDIZO: 600171183
IZO: 000100340
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava
IČO: 25359649
REDIZO: 600017401
IZO:110012437
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava
IČO: 25359649
REDIZO: 600017401
IZO:110012437
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava
IČO: 25359649
REDIZO: 600017401

Výtah

5.00

leden 2017 - červenec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

HW a SW pro výuku

2.00

červenec 2016 - srpen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Odborná počítačová učebna. Učebna by měla rozšířit podmínky pro vzdělávání žáků
tím, že ve škole bude zajištěn prostor pro práci na PC celé třídy (30 pracovišť)

1.00

březen 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

1.50

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Nákup softwaru pro CNC frézku pro profesní využití, CNC soustruhu s profesionálním
řídícím systémem a CNC pálící stroj.

1.50

září 2016 - září 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Nákup soustruhů a frézek pro výuku tech. oborů Strojní a autom. mechanik (H) a
Opravářské práce (E). Nákupem moderních strojů budou postupně nahrazeny stávající
soustruhy a frézky, které jsou při výuce intenzivně využívány a dochází k jejich
postupnému opotřebování a zastarávání.

3.00

září 2016 - září 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace vybavení pro autodílny. Jedná se o nákup vybavení pro
autoopravárenské práce, které postupně nahradí stávající a současně umožní zvýšení
tech. úrovně výuky žáků oboru Strojní a automo. mechanik (H), Opravářské práce (E)
dle potřeb zaměstnavatelů.

1.50

září 2016 - září 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení strojů řízených počítačem. Nákup těchto CNC strojů zvýší tech. úroveň
vybavení pro výuku odborného výcviku žáků tech. oborů, kde jsou v současnosti pouze
výukové CNC stroje nebo nejsou žádné a umožní lepší přípravu žáků dle požadavků
zaměstnavatelů.

4.50

září 2016 - září 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výstavba odborné gastro učebny pro obor Kuchař-číšník(H) a Kuchař-asistent (E).
Prostorově je učebna nedostačující a proto je záměr stavebně propojit tuto učebnu s
vedlejšími dvěma místnostmi a vytvořit tak komplexní odbornou učebnu.

1.70

leden 2017 - srpen 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Provedení celkového zasíťování a kabeláže budovy školy (3.NP) včetně pořízení
nového serveru školy a klimatizace stávající serverovny (umístěna v 3. NP v podkroví
budovy školy).

3.50

září 2016 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace vybavení pro výuku svařování. Jedná se o nákup vybavení pro výuku
svařování, které postupně nahradí stávající a umožní zvýšení tech. úrovně výuky žáků
dle potřeb zaměstnavatelů.

3.40

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace zemědělské techniky pro teoretickou i praktickou výuku (nácvik
polních prací) a výuku řízení motorových vozidel sk. "T", která nahradí stávající
technicky zastaralé vybavení a umožní zvýšení tech. úrovně výuky žáků.

6.30

leden 2020-září 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Pokrytí vnitřních prostor školy kvalitním bezdrátovým signálem, návýšení rychlosti
konektivity k internetu včetně routeru

0.40

červen 2018 - srpen 2018

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Pořízení software a hardware pro výuku robotiky, nákup 8 ks notebooků a 8 ks
počítačem programovatelných robotů včetně software

0.40

září 2018 - leden 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

IZO:110012437
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava
IČO: 25359649
REDIZO: 600017401
IZO:110012437
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602060
REDIZO: 600017516
IZO: 000602060
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602060
REDIZO: 600017516
IZO: 000602060
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
IČO: 00100307
REDIZO: 600016218
IZO: 107880610
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733

Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587

Vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy, doplnění schodiště o plošinu pro
vozíčkáře

0.40

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Rekonstrukce odborné počítačové učebny školy včetně bezbariérového přístupu,
vnitřní vybavení učebny nábytkem, vytvoření 16 pracovních míst pro praktické
vyučování včetně pracoviště pro vozíčkáře, nákup hardware a software pro realizaci
polytechnické výchovy včetně zařízení pro 3D tisk

1.00

červen 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce počítačové učebny školy, vybavení učebny novým nábytkem,
vytvoření 16 pracovních míst, nákup HW a SW pro výuku informatických
předmětů.

0.60

červen 2021 - srpen 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce školní počítačové sítě, rekonstrukce serverovny, datových
zásuvek, rozvodů a kabeláže, nákup 5 ks datových přepínačů a 3 ks wifi routerů

0.50

červen 2021 - srpen 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Nákup HW a SW pro fyzikální a chemická měření

0.50

červen 2020 - srpen 2021

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Nákup HW a SW pro výuku počítačových systémů

2.00

červen 2020 - srpen 2021

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Vytvořit počítačovou učebnu, ve všech třech místech poskytovaného vzdělávání.

3.00

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.

0.60

leden 2018 - červenec 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce datových sítí.

1.00

srpen 2016 - srpen 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení SW a HW. Cílem je využívat digitální dovednosti průřezově napříč odborným
a všeobecným vzděláváním.

3.00

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vytvořit učebnu cizích jazyků ve všech třech místech poskytovaného vzdělávání.

3.00

červenec 2016 - srpen 2016

☒

☐

☐

☒

☐

☐

V současné době není škola bezbariérová a do vyšších pater je možno se dostat
pouze po schodech. Cílem je vytvořit bezbariérovou školu.

6.00

leden 2018 - leden 2019

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Modernizace školních dílen 1, stávající dílny jsou zastaralé a neodpovídají potřebám
moderní přípravy

40.00

leden 2018 - leden 2019

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Modernizace školních dílen 2, současné dílny jsou zastaralé a neodpovídají
modernímu způsoby přípravy absolventa na základě požadavku zřizovatele

40.00

leden 2019 - leden 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

IZO: 060784733
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733
Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o.
IČO: 60775645
REDIZO: 600016587
IZO: 060784733
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
IČO: 25383205
REDIZO: 600016706
IZO: 061988278
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
IČO: 25383205
REDIZO: 600016706
IZO: 061988278
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
IČO: 25383205
REDIZO: 600016706
IZO: 061988278
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
IČO: 25383205
REDIZO: 600016706
IZO: 061988278
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
IČO: 25383205
REDIZO: 600016706
IZO: 061988278
Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.
IČO: 25383205
REDIZO: 600016706
IZO: 061988278
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren

IČO: 27856216
REDIZO: 691000662

Modernizace školních dílen 2, současné dílny jsou zastaralé a neodpovídají
modernímu způsoby přípravy absolventa na základě požadavku zřizovatele

40.00

leden 2019 - leden 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybavení školních dílen CNC stroji(10), v současné době na škole jsou pouze 2 CNC
stroje a proto je nutno vybavit dílny moderními CNC stroji, aby žáci mohli na moderních
strojích možnost pracovat před vstupem na praxi ke zřizovateli

50.00

leden 2019 - září 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Odborná učebna pro gastroobory, v současné době je velmi zastaralá a je potřeba
zajistit moderní a kvalitní výuku pro tuto skupinu oborů

4.00

červenec 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Zajištění programů pro moderní způsob výuky, současný stav neodpovídá
požadavkům zřizovatele

6.00

leden 2018 - květen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Učebna hutních předmětů, v současné době není na škole odborná učebna hutních
předmětů a do roku 2020 bude náš zřizovatel akutně potřebovat studenty právě
hutních oborů a zřízení této učebny je nutností

10.00

leden 2017 - září 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Učebna 3d tisku, v současné době nemá škola žádnou 3D tiskárnu a je nutné v
nejkratší době realizovat její vybudování této učebny

10.00

červenec 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení školních dílen 24 soustruhy a 24 frézami, současné soustruhy a frézy jsou
velmi zastaralé a proto je potřeba výměny aby žáci pracovali na strojích se kterými se
pak setkají na provozech u zřizovatele

60.00

červenec 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Stavební úpravy ve školních dílnách, z důvodu modernizace dílen jsou nutné stavební
úpravy neboť dílny jsou velmi zastaralé a neodpovídají současným požadavkům na
BOZP

40.00

leden 2017 - leden 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Odborná učebna pro žáky Eoborů, v současné době jsou učebny řešeny svépomocí a
sponzorsky je nutno pro zajištění inkluzivity, pro žáky kteří mají zdravotní
znevýhodnění

4.00

červenec 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybudování sochařského ateliéru

0.50

květen 2016 - říjen 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování multimediálního ateliéru

0.75

září 2017 - listopad 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výstavba přírodovědné učebny

0.60

září 2017 - listopad 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Laboratoř pro fyziku a chemii včetně vzduchotechniky a multimediálního zázemí

0.75

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Dílna pro technické vyučování a výtvarnou výchovu

0.50

leden 2019 - prosinec 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Hala pro odborný výcvik žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů

38.00

září 2017 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola Třineckých železáren
IČO: 27856216
REDIZO: 691000662
IZO: 110500032
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
IČO: 25378660
REDIZO: 600017532
IZO: 048808865
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
IČO: 25378660
REDIZO: 600017532
IZO: 048808865
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
IČO: 25378660
REDIZO: 600017532
IZO: 048808865
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 70947911
REDIZO: 650024966
IZO: 150024975
Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 70947911
REDIZO: 650024966
IZO: 150024975
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace
IČO: 13643479

Hala pro odborný výcvik žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů

38.00

září 2017 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Řešení bezbariérového přístupu pro budovu teoretické výuky na ulici Lískovecká.

3.00

leden 2018 - prosinec 2019

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Řešení bezbariérového přístupu pro budovu teoretické výuky na ulici Na Hrázi.

3.00

leden 2018 - prosinec 2019

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Obnova vybavení dvou učeben praktického vyučování - nové konvenční obráběcí
stroje.

7.00

leden 2018 - září 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova svařovacích zdrojů svářečské školy.

0.20

leden 2018 - září 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova CNC strojů - dílny praktického vyučování.

5.00

leden 2018 - září 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení simulátoru svařování pro svářečskou školu.

1.50

leden 2018 - září 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení strojů pro praktické vyučování témat chemické ochrany rostlin a hnojení.

2.00

leden 2018 - září 2019

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obnova učebních pomůcek hospodářských oborů z důvodu značné zastaralosti strojů
a zařízení sloužících k praktickému vyučování žáků těchto oborů.

10.00

leden 2016 - prosinec 2019

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obnova učeben praktického vyučování na ulici Na Hrázi.

3.50

leden 2017 - prosinec 2019

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Zřízení nové učebny pro výuku hydraulických a pneumatických mechanismů na ulici
Lískovecká.

0.70

leden 2017 - září 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Zřízení nové materiálové laboratoře a učebny měření na ulici Lískovecká.

0.70

leden 2017 - prosinec 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Zřízení dvou nových učeben jazyků - pracoviště Lískovecká, pracoviště Na Hrázi.

2.50

leden 2017 - září 2019

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce elektroinstalace dílen pracoviště Na Hrázi.

2.50

červenec 2016 - září 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600016226
IZO: 107880792
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191

Rekonstrukce elektroinstalace dílen pracoviště Na Hrázi.

2.50

červenec 2016 - září 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Pořízení aktuálních verzí softwaru pro programování CNC strojů.

0.15

leden 2017 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení strojů pro výuku zemědělských a lesnických oborů.

5.00

červenec 2016 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova vybavení odborných učeben pracoviště Lískovecká. Učebna měření a učebna
programování CNC stroji.

2.50

leden 2016 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

150.00

leden 2016 - prosinec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Laboratoře virtuální reality

4.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace vnitřního zařízení a materiálového vybavení
odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. pro kvalitní a inovativní realizaci praktického
vyučování žáků gastronomických oborů, která bude odpovídat moderním výukovým
metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce

3.65

září 2016 - únor 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o.
pro kvalitní a inovativní realizaci praktického vyučování žáků oboru Rekondiční a
sportovní masér. Modernizace odborných učeben umožní žákům kvalitní odbornou
přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí
poptávce zaměstnavatelů.

0.30

září 2016 - únor 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o.
prostřednictvím gastronomického vybavení nad 40.000 Kč pro kvalitní a inovativní
výuku žáků gastronomických oborů, která bude odpovídat moderním výukovým
metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Technologické vybavení
umožní žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající
současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

3.00

září 2016 - únor 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce stávající datové sítě na pracovištích SOU DAKOL, s.r.o. v Petrovicích u
Karviné. Nyní je použito velké množství aktivních prvků s chaotickým umístěním a
nevyhovujících datových zásuvek z hlediska jejich funkčnosti. Navýšení internetové
konektivity ze současných 20Mbps.

0.90

září 2016 - únor 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Pořízení novějšího softwarového vybavení pro výuku MS Office, Grafický SW, SW pro
řízení učebny kantorem v učebnách SOU DAKOL, s.r.o.

0.50

září 2016 - únor 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Modernizace IT vybavení na učebnách SOU DAKOL, s.r.o. na pracovištích Orlová (3
učebny – 51 pracovních stanic). Současné vybavení je převážně z roku 2006-2007. Z
větší části jsou pracovní stanice zastoupeny zastaralými tenkými klienty a
nevyhovujícím serverem, který nezvládá obsloužit všechny současné pracovní místa.

1.60

září 2016 - únor 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace vnitřního zařízení a materiálového vybavení
odborných učeben SOU DAKOL, s.r.o. pro kvalitní a inovativní realizaci praktického
vyučování žáků strojírenských a stavebních oborů, která bude odpovídat moderním
výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce.

1.20

září 2016 - únor 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace odborných dílen SOU DAKOL, s.r.o.
prostřednictvím strojního a ostatního vybavení nad 40.000 Kč pro kvalitní a inovativní
výuku žáků strojírenských a stavebních oborů, která bude odpovídat moderním
výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce.

4.50

září 2016 - únor 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

0.50

září 2017 - únor 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

1.00

září 2017 - únor 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191

Výstavba nových dílen na pracovišti ulice Lískovecká a Na Hrázi jako náhradu za
zastaralé budovy odloučených pracovišť na ulici Křižíkova VE Frýdku-Místku a ve
Frýdlantu nad Ostravicí. Určeno pro strojírenské a opravárenské obory a svářečskou
školu.

IZO: 007880103
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00844691
REDIZO: 600171191
IZO: 007880103
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.

Obsahem projektu je vytvoření odborné učebny pro kvalitní a inovativní realizaci
praktického vyučování žáků gastronomických oborů na pracovišti školy v Havířově,
která bude odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a
trhu práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení (nad 40.000 Kč) umožní
žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i
předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.
Obsahem projektu je vytvoření odborné učebny pro kvalitní a inovativní realizaci
praktického vyučování žáků gastronomických oborů na pracovišti školy v Havířově,

IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172

praktického vyučování žáků gastronomických oborů na pracovišti školy v Havířově,
která bude odpovídat moderním výukovým metodám a požadavkům zaměstnavatelů a
trhu práce. Modernizace materiálně-technologického vybavení umožní žákům kvalitní
odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané
budoucí poptávce zaměstnavatelů.

1.00

září 2017 - únor 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových
kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědné vzdělávání a práce s
digitálními technologiemi.

3.00

leden 2019 - srpen 2019

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Výstavba 2 odborných jazykových učeben, 2 odborných učeben pro PC

2.30

září 2017 - červen 2018

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Celková rekonstrukce konektivity a připojení školy k internetu

2.00

červenec 2017 - září 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Zlepšení odborné přípravy žáků, pořízení odborných SW progranů a HW pro řemeslné
obory (Operátor dřevařaské a nábytkářské výroby, Mechanik instalatérských a
elektrotechnických zařízení, Truhlář, Instalatér, Tesař), vedoucích k jejich budoucímu
uplatnění na trhu práce

2.00

červenec 2017 - prosinec 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Software pro CNC stroje.

0.50

září 2018 - červenec 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace strojního vybavení pro dřevoobory

4.20

leden 2018 - leden 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výstavba nového objektu za stávající nevyhovující objekt.

5.50

březen 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace a pořízení nových CNC strojů pro dřevoobory

10.00

září 2019 - květen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování odborných laboratoří měření pro elektroobory

5.00

září 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce půdy školy a vznik nových odborných učeben pro stávající obory školy a
také pro nové obory při SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České. Rekonstrukce stropů, krovů a
střechy.

26.00

leden 2017 - říjen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Rozšíření wifi sítě ve škole a v domově mládeže, hartwarový i softwarový firewall - na
zabezpečení internetu, softwarové programy (blokování webových stránek, časové
omezení přístupu k internetu) - průběžné realizace

0.10

leden 2017 - leden 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Obnova stávajících PC v učebně ICT a v dalších učebnách školy. Nákup serverů,
nastavení serverů. Nový firewall, včetně nastavení. Nákup licencí. Postupná obnova
interaktivních tabulí a dataprojektorů. (v roce 2019 budou stávající PC staré 10
let)Včetně nového nábytku.

0.60

září 2017 - červenec 2020

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Nová počítačová učebna, 15 PC včtně SW a licencí, interaktivní tabule včetně
příslušenství, instalace, nábytek. Realizace ve dvou fázích.

0.40

červenec 2017 - září 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
IČO: 25831101
REDIZO: 600016633
IZO: 110025172
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední odborné učiliště stavební, Opava, p.o.
IČO: 18054455
REDIZO: 600017419
IZO: 018054455
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky
České
IČO: 16628144
REDIZO: 600016838
IZO: 102113611
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky
České
IČO: 16628144
REDIZO: 600016838
IZO: 102113611, 108022307
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky
České
IČO: 16628144
REDIZO: 600016838
IZO: 102113611
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky
České
IČO: 16628144
REDIZO: 600016838

Nová počítačová učebna, 15 PC včtně SW a licencí, interaktivní tabule včetně
příslušenství, instalace, nábytek. Realizace ve dvou fázích.

0.40

červenec 2017 - září 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková Technology and Education HUB. V rámci připravovaného záměru chce škola
organizace
vybudovat technologický HUB, který bude sloužit jak studentům tak absolventům.
Technologie budou zaměřeny především na IT technologie a naváží na již vybudované
IČO: 00601322
laboratoře. Součástí investičního záměru bude Virtual reality CUBE, zařízení pro
REDIZO: 600016170
holografickou projekci. Cílem je umožnit žákům pracovat s moderními 3D
technologiemi.
IZO: 000601322

42.10

leden 2021 - září 2022

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
Účelem je pořízení software typu CAM pro řízení CNC strojů. V současné době je
škola vybavena kvalitními CNC stroji, které jsou řízeny systémy Heidenheim a Fanuc.
IČO: 00601322
Dále používáme CAD sofware pro 3D konstruování. Chybí nám kvalitní software CAM
REDIZO: 600016170
software, který by navazoval na používaný CAD. Pro CAD používáme Solidworks.
IZO: 000601322

0.98

leden 2019 - srpen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
Digitální třídy. Škola díky realizaci projektů v rámci OPVK provozuje LMS Moodle a má
pokryto cca 80% výuky vlastními textovými i multimediálními výukovými materiály.
IČO: 00601322
Projekt počítá s vybudováním 8 digitálních tříd s odborným zaměřením, které budou
REDIZO: 600016170
vybaveny tablety a interaktivní projekční technikou.
IZO: 000601322

3.84

září 2019 - srpen 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
Připojení k síti CESNET a investice do strukturované kabeláže. Kritickým faktorem
vnitřní konektivity je nedostatečná kapacita strukturované kabeláže a další síťové
IČO: 00601322
infrastruktury, která omezuje kvalitní připojení ve všech prostorách školy. Dalším cílem
REDIZO: 600016170
záměru je připravit síťovou infrastrukturu tak, aby byla připojitelná k síti CESNET.
IZO: 000601322

1.90

duben 2019 - prosinec 2019

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
3D tisk kovových dílů. Připravený investiční záměr navazuje na již pořízené
technologie CNC zařízení. Záměrem je dát možnost žákům školy naučit se pracovat s
IČO: 00601322
technologií tisku kovových dílů (DMLS 3D), která se stále více prosazuje do praxe
REDIZO: 600016170
strojírenských provozů.
IZO: 000601322

8.60

říjen 2017 - duben 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
Výstavba výtahu uvnitř školy za účelem zajištění bezbariérového přístupu do všech
učeben školy. V současné době škola řeší bezbariérový vstup do 1.NP. Do ostatních
IČO: 00601322
nadzemních podlaží není bezbariérový přístup umožněn. Na každém patře je k
REDIZO: 600016170
dispozici bezbariérové sociální zařízení.
IZO: 000601322

2.25

leden 2017 - září 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
Laboratoře pro automatizaci a 3D tisk. Zpracovaný projektový záměr počítá s
vybudováním dvou laboratoří zaměřených na průmyslovou automatizaci a 3D tisk. V
IČO: 00601322
rámci projektu bude pořízena laboratorní automatizační linka. Druhou část projektu
REDIZO: 600016170
bude tvořit laboratoř na 3D tisk (plasty)
IZO: 000601322

2.60

říjen 2017 - duben 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Ve škole jsou v současné době dvě počítačové učebny, které vlivem svého stáří více
než 6 let nepostačují svým výkonem pro zajištění výuky ICT a především CAD
technologií. Celkem se jedná o 63 počítačů.

1.20

duben 2018 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Bezbariérová škola - zřízení elektronického přístupového systému do školy, do učeben
a laboratoří se zobrazovacími jednotkami na vstupu do učeben. Pořízení nábytku pro
handicapované žáky a dovybavení knihovny technikou pro handicapované žáky.

1.20

březen 2018 - září 2018

☐

☐

☐

☒

☒

☐

School smart factory - projekt je zaměřen na vybudování školní mini simulační
továrny, která bude aplikovat dostupné stroje a zařízení s ohledem na standardy
průmyslu 4.0. Továrna bude obsahovat mimo jiné také sadu kolaborativních
robotů.

18.00

září 2020 - září 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Inovace učebny pro výuku práce s médii - nutná výměna hardware i software pro
úpravu obrazu, zvuku a videa a pro animaci. Stávající zařízení je z roku 2011.

0.50

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Bezbariérový přístup do hlavní budovy a jejích podlaží - halvní školní budova nemá
žádný bezbariérový prvek. Pro předpokládané bezproblémové studium žáků s
tělesným postižením je nutno vybudovat plošiny od hlavního vchodu do přízemí a pak
do 1. a 2. patra.

2.00

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Třetí jazyková laboratoř - výuka cizích jazyků vyžaduje práci ve třech jazykových
laboratořích najednou. Zatím má škola dvě plně vybavené.

0.30

červenec 2017 - srpen 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

IZO: 102113611

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
IČO: 00601322
REDIZO: 600016170
IZO: 000601322
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková
organizace
IČO: 00601322
REDIZO: 600016170
IZO: 000601322
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,
příspěvková organizace
IČO: 00601322
REDIZO: : 600016170
IZO: 000601322
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579

Laboratoř 3D tisku - pro výchovu odborníků v této oblasti bude nutná nová laboratoř
vy\tvořená ze staré stávající laboratoře automatizace.

0.90

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Škola nemá CNC obráběcí stroj pro alespoň základní výcvik v programování takových
zařízení. Dílna ručního obrábění by měla být doplněna CNC frézkou maenšího
rozsahu.

0.40

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Bezbariérový přístup do dílen a učeben ve vedlejší budově - pro případné
bezproblémové studium tělesně postižených žáků je nutný bezbariérový přístup z
hlavní budovy do dílen a odboných učeben vedlejšího traktu.

1.20

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Inovace vybavení učebny automatizace - učebna funguje od roku 2010 s unikátním
strojním a přístrojovým vybavením. Pro udržení kontaku s vývojem bude nutná inovace
tohoto vybavení.

0.70

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce dílny ručního obrábění - v dílně je nutná rekonstrukce podlahy,
elektroinstalace a sanace omítek. Stav je předhavarijní.

0.40

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Výuka pro průmysl 4.0

4.00

říjen 2017 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Školící set robotického pracoviště

1.00

2017 - 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova počítačové sítě

1.00

2017 - 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Obnova IT - HW - pro výuku odborných předmětů

3.00

2017 - 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výuka pro průmysl 4.0

4.00

říjen 2017 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Vybudování datových rozvodů v bloku B. Dojde k instalaci datových rozvodů, aby byla
plněna funkční datová síť v laboratořích chemie, chemické techniky a fyziky.

0.50

červen 2017 - srpen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce osobního výtahu. V současné době je výtah nevyhovující. Neumožňuje
bezbariérový přístup bez asistence. Záměrem je výtah vyměnit, aby splňoval všechny
legislativní požadavky na bezpečnost i bezbariérovost.

1.00

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková
organizace
IČO: 62331574
REDIZO: 600016579
IZO: 000601501
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602132
REDIZO: 600017583
IZO: 000602132
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602132
REDIZO: 600017583
IZO: 000602132
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602132
REDIZO: 600017583
IZO: 000602132
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602132
REDIZO: 600017583
IZO: 000602132
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602124
REDIZO: 600017753
IZO: 000602124
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava,
příspěvková organizace
IČO: 00602124
REDIZO: 600017753
IZO: 000602124

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského , Ostrava,
příspěvková organizace
Rekonstrukce laboratoří chemické techniky. Laboratoř je provozována 35 let, bez
stavebních úprav. Záměrem je vyměnit technologické rozvody (elektro, voda, plyn,
IČO: 00602124
odpad), vyměnit nevyhovující digestoř a hlavně vybavit laboratoř technologickými
REDIZO: 600017753
zařízeními, aby výuka odpovídala moderní chemické výrobě.
IZO: 000602124

5.50

červen 2018 - srpen 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava,
Rekonstrukce laboratoří analytické chemie. Laboratoř je provozována 35 let bez
příspěvková organizace
stavebních úprav a oprav. Záměrem je vyměnit technologické rozvody (elektro, voda,
IČO: 00602124
plyn, odpad), vyměnit nevyhovující digestoř a hlavně vybavit laboratoř technologickými
zařízeními, která odpovídají moderním trendům instrumentální analýzy a které se
REDIZO: 600017753
využívají v praxi.
IZO: 000602124

4.00

červen 2019 - srpen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Specializovaná multimediální učebna s využitím virtuální reality ve stavebnictví

3.50

září 2018 - prosinec 2019

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Specializovaná multimediální učebna s využitím 3D tiskových a skenovacích
technologií ve stavebnictví

2.80

září 2018 - prosinec 2019

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Specializovaná multimediální učebna odborných předmětů a jazykového vzdělávání

2.10

září 2018 - prosinec 2019

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Specializované učebny informačních a velkoformátových tiskových technologií s
aplikací v průmyslové grafice, designu a architektuře

3.60

září 2018 - prosinec 2019

☐

☒

☒

☒

☒

☐

LABORATOŘ CHEMIE - Vybavení stávající laboratoře chemie je ze 70. let minulého
století a nevyhovuje našim požadavkům. Je potřeba vyměnit laboratorní stoly a koupit
zařízení a laboratorní pomůcky. V celé učebně je nutno vyměnit elektroinstalaci,
připojovací kanalizační a plynovodní potrubí.

0.80

leden 2019 - prosinec 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

MODERNIZACE POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ - Jsme odborná technická škola, která
připravuje žáky na profese v průmyslu. Pro jejich přípravu je velmi důležité odpovídající
počítačové vybavení pro práci v grafických programech (AutoCAD, ArchiCAD,
Microstation, 3D Studio, ...)

3.30

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

MODERNIZACE DÍLEN PRAXE - stávající vybavení pochází z roku 1958 a nevyhovuje
dnešním potřebám. Podlahy nevyhovují bezpečnostním normám pro výuku praxe.
Obsahem modernizace bude: rekonstrukce podlahy a stěn, elektroinstalace, osvětlení,
nákup hoblic, svěráků a dalšího vybavení, nářadí a náčiní nutných pro výkon praxe.

1.10

duben 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

3D SKENER PRO ŽÁKY OBORU GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ - 3D
skener, který slouží pro digitalizaci přírodního terénu nebo životního prostředí
upraveného člověkem (budovy, modelace terénu, atp.), je i přes vysoké pořizovací
náklady stále častější pomůckou moderních zeměměřičů.

1.64

říjen 2017 - květen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

TOTÁLNÍ STANICE - geodetické přístroje k zaměřování nemovitostí.

0.50

červen 2022 - červen 2022

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Realizace páteřní sítě kategorie 6, napojení aktivních prvků pro správu sítě, koncové
připojení kategorie 5e včetně zásuvek.

0.50

leden 2017 - březen 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
IČO: 62331566
REDIZO: 600016552
IZO: 000601489
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602116
REDIZO: 600017681
IZO: 000602116
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602116
REDIZO: 600017681
IZO: 000602116
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602116
REDIZO: 600017681
IZO: 000602116
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602116
REDIZO: 600017681
IZO: 000602116
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813148
REDIZO: 600017389
IZO: 000601888
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813148
REDIZO: 600017389
IZO: 000601888
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813148
REDIZO: 600017389
IZO: 000601888
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813148
REDIZO: 600017389
IZO: 000601888
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková
organizace
IČO: 47813148
REDIZO: 600017389
IZO: 000601888
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 62331515
REDIZO: 600016676
IZO: 000601497

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 62331515
REDIZO: 600016676

Jedná se o rozšíření CNC - dílny a její doplnění diagnostickými zařízeními: CNCsoustruh a CNC frézka s řídícím systémem Sinumerik, spínací dotyková a nástrojová
sonda pro CNC frézku, interaktivní tabule, speciální nábytek a stavební úpravy. Nyní
na jednom CNC pracovišti pracuje najednou 10 žáků - nevyhovující.

4.70

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Laboratoře virtuální reality

4.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Výuka pro průmysl 4.0

4.00

říjen 2017 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Projektový záměr počítá s pořízením nové verze pro programování CNC strojů v
systému Heidenhein

0.10

březen 2016 - duben 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výuka pro průmysl 4.0

4.00

říjen 2017 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Rozšíření stávajícího vybavení CNC stroji. Počítá se se zakoupením CNC soustruhu a
pětiosé CNC frézky.

5.00

leden 2019 - srpen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rozšíření stávajícího vybavení laboratoře kontroly a měření o CNC souřadnicový
měřící stroj pro 3D měření včetně příslušenství

1.50

leden 2019 - srpen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rozšíření odborné učebny fyziky o laboratoř pro žákovské laboratorní úlohy. Počítá se
s vybavením novým laboratorním nábytkem, elektrickými a datovými rozvody v učebně
navazující na stávající učebnu a vybavením žákovskými měřícími pracovišti.

1.00

leden 2019 - srpen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce slévárny ve stávajícím dílenském traktu je nutnou modernizací vzhledem
k nově otevřenému oboru vzdělání strojírenská metalurgie. Počítá se s rekonstrukcí
podlah, drobnými stavebními úpravami a zakoupením tavící pece.

0.30

březen 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování odborné učebny inovativních technologií s myšlenkou založení
studentského startup.

10.00

březen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Zajištění panelů pro výuku CNC programování. Jeden panel na CNC stroji je
nedostatečný pro zajištění skupiny žáků

1.00

září 2016 - říjen 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Bezbariérový přístup po škole. Momentálně není. Zajištění plošin pro převoz vozíčkářů
z jednoho do druhého patra, odstranění prahů zajištění otevírání dveří v patře na
fotobuňku

3.00

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

IZO: 000601497
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 62331515
REDIZO: 600016676
IZO: 000601497
Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 62331515
REDIZO: 600016676
IZO: 000601497
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková
organizace
IČO: 00601381
REDIZO: 600016323
IZO: 000601381
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141

Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Laboratoře virtuální reality

4.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

3D prototyping - 3D tisk

2.50

duben 2018 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Doplnění dílny CNC obrábění

6.50

leden 2018 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výuka pro průmysl 4.0

4.00

říjen 2017 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Modernizace Dílen na SPŠ Ostrava - Vítkovice

20.00

červen 2019 - říjen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace výuky strojírenských odborných předmětů

5.00

červen 2019 - říjen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Několik odborných učeben a dílen není plně uzpůsobeno pro bezbariérový vstup žáků.
Projektový záměr sleduje dobudování bezbariérových vstupů do výše jmenovaných
objektů.

2.00

leden 2018 - duben 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Nákup obráběcího stroje do odborné učebny pro výuku odborných předmětů a
odborného výcviku pro obory vzdělání Strojírenská výroba.

0.50

září 2017 - září 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova morálně zastaralého SW a nákup licencí na nové programy pro výuku.

0.70

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Soustruhy a frézky.

1.60

červenec 2017 - říjen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Zajištění bezbariérového přístupu do budovy teoretického vyučování.

0.20

leden 2017 - únor 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Modernizace dílny pro výuku kovoobrábění.

0.50

červenec 2017 - říjen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování učebny se zaměřením na fyziku, elektrotechnické předměty a
autodiagnostiku.

0.90

leden 2018 - srpen 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, p.o.
IČO: 00602141
REDIZO: 600017699
IZO: 000602141
Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková
organizace
IČO: 13644297
REDIZO: 600026337
IZO: 110023498
Střední škola a Základní škola, Havířov - Šumbark, příspěvková
organizace
IČO: 13644297
REDIZO: 600026337
IZO: 110023498
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 63731371
REDIZO: 600016048
IZO: 000601306
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 63731371
REDIZO: 600016048
IZO: 000601306
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 63731371
REDIZO: 600016048
IZO: 000601306
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 63731371
REDIZO: 600016048
IZO: 000601306
Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 63731371
REDIZO: 600016048
IZO: 000601306

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327

Elektrolaboratoře

2.10

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

3.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Modernizace dílen 1. ročníků - polytechnické vzdělávání

2.40

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Výukové demostrační centrum alternativních a obnovitelných zdrojů energie

3.10

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Elektromobilita

3.50

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Fyzika - mechanická a optická laboratoř

1.50

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Bezbariérovost - instalace bezbariérového výtahu do stávající šachty

2.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Digitální výuka - vybavení učeben informačními a digitálními technologiemi,
včetně potřebného sw a jejich zapojení do sítě.

1.75

leden 2021 - prosinec 2022

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Dílna oprav elektronických a digitálních zařízení.

3.00

leden 2021 - prosinec 2022

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Modernizace výuky pomocí výpočetní techniky ve všeobecných i odborných
předmětech

1.00

leden 2018 - září 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

V rámci školy je vyučován obor Analýza potravin. Škola v současné době disponuje
pro odborné předměty tohoto oboru malou chemickou laboratoří, která je prostorově
nevyhovující. Protože kvitujeme veliký zájem o obor, je cílem školy v rámci
projektového záměru vybavit pro žáky Analýzy potravin kvalitní chemickou laboratoř.

1.70

leden 2019 - prosinec 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

V rámci odborného vyučování gastronomických oborů disponuje škola školní kuchyní.
Její vybavení je již zastaralé a proto je potřeba doplnit jej moderním zařízením.

2.10

listopad 2016 - červenec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
IČO: 13644327
REDIZO: 600171302
IZO: 013644327
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
IČO: 00577243
REDIZO: 600016242
IZO: 110022289
Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace
IČO: 00577243
REDIZO: 600016242
IZO: 110022289
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice
s.r.o.
IČO: 48396214
REDIZO: 600017346
IZO: 110034635

Škola vyučuje gastronomické obory Kuchař - Číšník a maturitní obor Hotelnictví. V
rámci projektového záměru by škola vybavila odbornou učebnu potřebným zařízením a
vybavením určeným pro výuku v předmětu Technologie přípravy pokrmů, Obsluhy a
služeb ale i pro výuku nepovinných předmětů Barman a sommeliér, Barista apod,
včetně nových rozvodů elektroinstalace, vody a plynu.

2.50

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

V rámci výuky poskytuje škola odbornou přípravu pro obor Kadeřník. Potřebou školy v
tomto projektovém záměru je vybavit školu moderní učebnou, ve které by mohla
probíhat výuka odborné praxe a odborných předmětů oboru Kadeřník. V rámci
projektového záměru by byla učebna odborné praxe vybavena moderní technologií,
včetně nových rozvodů elektroinstalace, vody a plynu.

0.80

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

V rámci ŠVP škola vyučuje všechny žáky předmětu Výpočetní technika a Informační
technologie a ve stejné míře i ekonomické a odborné předměty pro všechny obory
školy. V rámci projektového záměru je třeba vybavit školu modernější technikou
určenou k výuce těchto předmětů, zejména pak PC - 15 ks, 1 řídící PC, interaktivní
tabulí, projektorem, SW, SWITCH, stoly + židlemi.

0.65

leden 2018 - červenec 2018

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Škola je vybavena bezbariérovým přístupem a výtahem pouze v 1 ze 3 budov, které
slouží k výuce teoretických předmětů a praxe. Požadavkem projektového záměru v
této oblasti je tedy realizace bezbariérového přístupu také do zbývajících budov, v
jehož rámci by byla pořízena rampa u hlavního vchodu do budovy a výtah vedoucí do
vyšších pater školy a Domova mládeže tak, aby byl umožněn přístup do prostor školy
žákům s tělesným postižením.

3.50

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Škola vyučuje v rámci ŠVP 4 cizí jazyky a není vybavena v současné době moderní
jazykovou učebnou, která by splňovala kvalitně požadavky výuky jazyků dle ŠVP školy.
V rámci projektového záměru je zapotřebí vybavit učebnu vybavením odpovídajícím
výuce jazyků pro cca 15 žáků, a to zejména řídící pultem, PC pro žáky, převodníky,
SW, sluchátky, stoly a židlemi.

0.58

leden 2018 - prosinec 2018

☒

☐

☐

☒

☐

☐

V rámci výuky poskytuje škola odbornou přípravu pro obor Cukrář. Potřebou školy v
tomto projektovém záměru je vybavit školu moderní učebnou, ve které by mohla
probíhat výuka odborné praxe a odborných předmětů oboru Cukrář. V rámci
projektového záměru by byla učebna odborné praxe vybavena moderní technologií,
včetně nových rozvodů elektroinstalace, vody a plynu.

1.50

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení vybavení dvou odborných učeben počítačových sítí a grafiky, PC včetně
příslušenství a doplňku pro odbornou i všeobecnou výuku předmětů informačních
technologií a obalové techniky

1.50

květen 2016 - říjen 2016

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Upgrade serverů školy a IT infrastruktury.

0.10

září 2016 - září 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení výkonného serveru a aktualizace žákovských stanic. Výkon současných
pravděpodobně nebude na některé aplikace stačit.

0.50

září 2016 - září 2018

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení výkonných grafických stanic pro výuku počítačové grafiky a DTP. Výkon
stávajících PC není na některé aplikace dostatečný.

0.50

září 2016 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Vybavení jazykové učebny Multimediálními PC a sluchátky. Momentálně vyučující
využívají přenosnou techniku.

0.50

září 2016 - září 2018

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Výměna centrálního školního serveru. Vzhledem k tomu, že na serveru školy je
zpracovávána agenda pro chod školy, může dojít k narušení chodu školy. Aby k takové
situaci nedošlo, je nutné v pravidelných cyklech provádět výměnu stávajícího serveru.

0.50

červenec 2020 - srpen 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Zakoupení Konvektomatu na pracoviště OV školní kuchyně PHARE. Cílem nákupu
zařízení je zvýšit kvalitu výuky a výsledných výrobků odborného výcviku střední školy.

0.23

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Dodávka a montáž zvedáku pro vozíčkáře na WC a vanu 1. poschodí budovy B. Cílem
této akce je pořízení nového samoobslužného zvedáku pro imobilní žáky a studenty,
kteří využívají domov mládeže.

0.20

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Střední škola informačních technologií, s.r.o.
IČO: 25378767
REDIZO: 600016374
IZO: 060784024
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
IČO: 25372351
REDIZO: 600016862
IZO: 102113556
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
IČO: 25372351
REDIZO: 600016862
IZO: 102113556
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
IČO: 25372351
REDIZO: 600016862
IZO: 102113556
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.
IČO: 25372351
REDIZO: 600016862
IZO: 102113556
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957

Dodávka a montáž zvedáku pro vozíčkáře na WC a vanu 1. poschodí budovy B. Cílem
této akce je pořízení nového samoobslužného zvedáku pro imobilní žáky a studenty,
kteří využívají domov mládeže.

0.20

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Dodávka a montáž schodišťové plošiny ve sportovním areálu mezi budovami E a F.
Toto opatření pomůže k lepší mobilitě 29 handicapovaným žákům školy, ale také
ostatním školám a organizacím, které se věnují péči o tělesně postižené osoby.

0.20

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Výměna elektrického výtahu určeného pro dopravu osob v budově B. Nová dispozice
pro účely převozu imobilních osob na elektrických vozíčcích.

1.00

červenec 2016 - srpen 2016

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Výměna elektrického výtahu určeného pro dopravu osob v budově E. Výměnou výtahu
dosáhneme zvýšení komfortu pro žáky, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, a dále
splníme nařízení, které vyplývá z aktuálně platné inspekční zprávy orgánu Technické
inspekce ČR.

1.10

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Dodávka a montáž schodišťové plošiny ve sportovním areálu (kinosál). Toto opatření
pomůže k lepší mobilitě 29 handicapovaným žákům školy, ale také ostatním školám a
organizacím, které se věnují péči o tělesně postižené osoby.

0.30

červenec 2017 - srpen 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Záměr počítá se zřízením odborné učebny v budově školy pro obor Pekař, Největší
investice spočívá v dovybavení pekařskou technologií (pekařská pec, kynárna,
kuchyňský robot na míchání těsta).

0.30

červenec 2016 - srpen 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

0.64

červenec 2020 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

1.00

červenec 2020 - srpen 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Výměna elektrického výtahu určeného pro přepravu nákladu a osob v budově D. Nový
výtah již bude splňovat platnou leislativu v plném rozsahu. Výměnou výtahu
dosáhneme zvýšení komfortu a bezbariérovosti.

0.80

červenec 2020 - srpen 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Rekonstrukce cvičné kuchyně pro praktické vyučování
Cílem této akce je rekonstrukce prostor cvičné kuchyně na odloučeném pracovišti v
Klimkovicích. Jedná se o stavební úpravy (stěny, podlahy), a následného pořízení
sestav kuchyňské linky, pracovních stolů a realizaci s tím souvisejících prací
(vodoinstalace, elektroinstalace apod.).

0.40

červenec 2019 - srpen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Realizací této akce bude zřízení a vybavení odborné učebny přírodních věd. Zřízením
odborné učebny přírodních věd dosáhneme modernizace .

0.25

červenec 2020 - srpen 2020

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Licence EdgeCAM a postprocesor pro oba CNC stroje, pro 3D modelování Autodesk
AutoCAD + Incentor

1.00

červenec 2017 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení pro výuku strojírenských a uměleckých oborů.

2.00

červenec 2017 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pro výuku strojírensckých oborů: CNC frézka, CNC soustruh

7.00

červenec 2017 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957

výklopné pánve, která již vyžaduje nákladný servis a již nesplňuje nynější standardy.
Výše uvedená pánev je velmi výkonná a multifunkční. Požadovaná pánev je schopna
nahradit až 3 běžné varné zařízení. Hlavním důvodem jejího pořízení je citelné
zkvalitnění výuky žáků gastronomických oborů, kteří tak budou mít možnost se
seznámit s moderním přístrojem v rámci praktického vyučování. Jedná se o
multifunkční zařízení, které je schopno zvládat mnoho operací zároveň (mnoho jídel
současně) a výrazně zrychlit proces vaření a zvýšit tak citelně kvalitu zhotovených jídel
Výměna elektrického výtahu určeného pro dopravu osob v budově A. Realizací této
akce bude provedena demontáž stávajícího osobního výtahu typ TOV 350, určeného
pro dopravu osob. Následně bude instalován výtah nový, který bude plnit stejný účel,
jako výtah stávající. Zásadní změnou bude jeho nová dispozice pro účely převozu
imobilních osob na elektrických vozíčcích. Výměnou výtahu dosáhneme zvýšení
komfortu pro žáky, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, a dále splníme nařízení, které
vyplývá z aktuálně platné inspekční zprávy orgánu Technické inspekce ČR.

IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková
organizace
IČO: 13644319
REDIZO: 600026957
IZO: 013644319
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121

Pořízení licencí k výuce žáků informatických, strojírenských a uměleckých oborů.

2.00

červenec 2017 - srpen 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybavení PC učeben, jazykových učeben, odborných učeben

2.00

červenec 2017 - srpen 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Výuka pro průmysl 4.0

4.00

říjen 2017 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Úprava a vybavení odborné dílny pro práci se dřevem a výrobu modelů. 7X hoblice,
vývěva, vakuový lis, osvětlení učebny, 3x lupínková pila

0.50

říjen 2018 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Úprava a dovybavení učebny PCT, pro výuku grafických a 3D technik navrhování a
rapid prototypingu. 13x Grafický monitor 27“, renderovací software Keyshot, 3D
scaner, stoly, 3D tiskárna, 2x monitor tablet

1.00

říjen 2018 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Úprava a dovybavení učebny PCT pro výuku grafických technik navrhování, licence
13x Adobe profesional, 13x grafický monitor, scaner A3

0.80

říjen 2018 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výstavba a vybavení lakýrnického boxu pro tvorbu modelů a výuku, dvoupístový
kompresor s nezávislou tlakovou nádobou, stříkací pistole, drobné vybavení, odsávání
a osvětlení

0.50

říjen 2018 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace počítačové techniky - obnova a modernizace ICT technologií na škole z
důvodu morálního a fyzického zastarávání.

0.73

duben 2018 - srpen 2018

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Pořízení nových CNC strojů k výuce oborů obráběč kovů a mechatronik. Doplnění
CNC centra.

5.20

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

CAD/CAM postprocesory pro komunikaci mezi počítačem a CNC strojem.

0.07

leden 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení formátovací pily k doplnění nových technologií v dřevoobráběcích oborech.
Stávající je technologicky zastaralá.

0.73

květen 2017 - srpen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Doplnění vybudování bezbariérové školy 4. podlažním výtahem. V současné době je
zde schodiště.

2.76

březen 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Modernizace svařovny novou technologií, rozšíření oboru obráběč kovů.

0.57

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
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REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace
IČO: 47813121
REDIZO: 600017338
IZO: 000601896
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 00846279
REDIZO: 600016145
IZO: 107880351
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 00846279
REDIZO: 600016145
IZO: 107880351
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 00846279
REDIZO: 600016145
IZO: 107880351
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 00846279
REDIZO: 600016145
IZO: 107880351
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 00846279
REDIZO: 600016145
IZO: 107880351
Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
IČO: 00846279
REDIZO: 600016145
IZO: 107880351

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 13644301
REDIZO: 600016307

Rekonstrukce PC sítě školy (optická), včetně instalace nových serverů ve středisku
Frýdlant n. Ostravicí a centrálního ve Frýdku-Místku, aktivních síťových prvků a UPS

1.50

září 2016 - listopad 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce svářečské školy, výměna vzduchotechniky a pořízení nových
svářečských technologií

3.00

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Odborná učebna včetně vybavení zabezpečovacího zařízení a robotických pracovišť
pro výuku elektro oborů

2.80

září 2016 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova ICT vybavení odborných učeben IT, CNC a automatizace a řízení.

1.20

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Instalace venkovního bezbariérového výtahu do 5.pater budovy "A"

2.50

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Vybavení el.tech.laboratoře pro zajištění efektivní laboratorní výuky s využitím
moderní didaktické měřící techniky pro oblast: elektrotechniky, elektroniky a
regulační techniky.

2.00

červen 2020 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova ICT vybavení odborné učebny IT.

0.70

červen 2020 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce odborné učebny pro kuchaře a odborné učebny pro cukráře (výměna
technologií, změna dispozičního řešení s ohledem na ergonomii pracovišť).

10.00

červenec 2021 - srpen 2022

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výstavba dílen odborného výcviku v areálu Ostrava - Zábřeh. Dílny budou vybaveny
novým pracovním nábytkem, stroji a výpočetní technikou. Současně budou
vybudovány příjezdové komunikace a parkoviště.

68.10

březen 2017 - březen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení elektrolaboratoře měřicími přístroji a zařízením pro výuku elektrotechnických,
autoopravárenských a strojírenských oborů.

2.30

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Laboratoř virtuální reality

4.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Laboratoř pro předměty strojírenského zaměření

1.40

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Laboratoř simulovaného provozu na železnici

3.00

září 2018 - srpen 2019

☐

☐

☒

☒

☒

☐
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Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 13644301
REDIZO: 600016307
IZO: 013644301
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 13644301
REDIZO: 600016307
IZO: 013644301
Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 13644301
REDIZO: 600016307
IZO: 013644301
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková
organizace
IČO: 00577260
REDIZO: 600171272
IZO: 130002437
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková
organizace
IČO: 00845213
REDIZO: 600017702
IZO: 000845213
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o.
IČO: 14451093
REDIZO: 600171311
IZO: 130001678
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o.
IČO: 14451093
REDIZO: 600171311
IZO: 130001678
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o.
IČO: 14451093
REDIZO: 600171311
IZO: 130001678
Střední škola technická a dopravní, Ostrava - Vítkovice, p. o.
IČO: 14451093
REDIZO: 600171311
IZO: 130001678

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace
IČO: 00848077

Zajištění konektivity hlavní budovy školy s budovou odloučeného pracoviště.

1.00

červenec 2016 - červenec 2017

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Zemědělské stroje pro zkvalitnění výuky.

5.00

červenec 2016 - prosinec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Bezbariérová úprava budovy A a B školy.

3.00

březen 2018 - srpen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Podpora výuky CNC

6.40

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace výuky svařování

3.80

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Laboratoře technických měření

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace strojního vybavení dílen odborného výcviku na SŠT Opava.

13.00

leden 2018 - prosinec 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Elektrolaboratoře

1.90

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Laboratoře technických měření

1.30

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Laboratoře virtuální reality

4.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Nástrojárna

2.50

leden 2019 - červen 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace nástrojového vybavení dílen SŠ a SOU

2.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení dílen pracovními stoly, svěráky, obráběcími stroji a nejnutnějším strojovým
vybavením (vrtačky, brusky apod.), bezbariérovost, konektivita, odborné vzdělávání

14.00

červenec 2018 - červen 2021

☐

☐

☒

☒

☒

☐

REDIZO: 600016846
IZO: 107880369
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace
IČO: 00848077
REDIZO: 600016846
IZO: 107880369
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace
IČO: 00848077
REDIZO: 600016846
IZO: 107880369
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace
IČO: 00848077
REDIZO: 600016846
IZO: 107880369
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace
IČO: 00848077
REDIZO: 600016846
IZO: 107880369
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková
organizace
IČO: 00848077
REDIZO: 600016846
IZO: 107880369
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková
organizace
IČO: 00845299
REDIZO: 600171868
IZO: 000845299
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková
organizace
IČO: 00845299
REDIZO: 600171868
IZO: 000845299
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková
organizace
IČO: 00845299
REDIZO: 600171868
IZO: 000845299
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková
organizace
IČO: 00845299
REDIZO: 600171868
IZO: 000845299
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková
organizace
IČO: 00845299
REDIZO: 600171868
IZO: 000845299
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková
organizace
IČO: 00845299
REDIZO: 600171868
IZO: 000845299
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
IČO: 68321261
REDIZO: 600171205
IZO: 013643045

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
IČO: 68321261

Modernizace výuky svařování

4.30

září 2018 - září 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení odborné učebny pro diagnostiku motorových vozidel a elektronických
měření. Vybavení simulátory závad motorových vozidel, měřící technikou apod.,
bezbariérovost, konektivita

3.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Odborná učebna pro diagnostiku motorových vozidel a elektronických měření.
Vybavení odborné učebny pro diagnostiku motorových vozidel a elektronických
měření. Vybavení simulátory závad motorových vozidel, měřící technikou apod.,
bezbariérovost, konektivita

4.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Obnova vybavení dílen
Obnova vybavení dílen pracovními stoly, svěráky, obráběcími stroji a nejnutnějším
strojovým vybavením (vrtačky, brusky apod.), bezbariérovost, konektivita

3.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Obnova vybavení dílen pracovními stoly, svěráky, obráběcími stroji a
nejnutnějším strojovým vybavením (vrtačky, brusky apod.), bezbariérovost,
konektivita

4.00

září 2020 - srpen 2021

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Modernizace výuky svařování

2.50

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Elektrolaboratoře

1.50

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Model elektrotechnických instalací v domě. Možnost nasimulování závad a jejich
odhalení měřícími přístroji.

0.50

leden 2018 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení elektromobilu včetně nabíjecí stanice pro výuku elektrooborů, autooborů
včetně provozního využití

0.50

leden 2018 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení jedné jazykové učebny

1.00

leden 2018 - prosinec 2020

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Modernizace praktické výuky gastronomických oborů - gastrocentrum

3.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení nové instalatérské dílny

1.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Mobilní učebny - vybavení tablety s nabíjecími skříněmi

1.00

leden 2019 - prosinec 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

REDIZO: 600171205
IZO: 013643045
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
IČO: 68321261
REDIZO: 600171205
IZO: 013643045
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
IČO: 68321261
REDIZO: 600171205
IZO: 013643045
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600,
příspěvková organizace
IČO: 68321261
REDIZO: 600171205
IZO: 013643045
Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická
1a/600, příspěvková organizace
IČO: 68321261
REDIZO: 600171205
IZO: 013643045
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597

Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248

Strojní dílny - mechatronika - rozšíření vybavení stávající učebny o pneumatické a
elektropneumatické systémy výuky

1.80

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Automechanik - výukové panely

5.70

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Optik - vybavení dílny pro obor Optik

0.50

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obnova a rozšíření stávajících učeben informačních a komunikačních
technologií

2.00

leden 2021 - prosinec 2021

☐

☒

☒

☒

☐

☒

Vybavení nové učebny pro výuku zabezpečovacích a protipožárních systémů

1.20

leden 2021 - červen 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení nové učebny pro výuku 3D technologií a programování

1.50

leden 2021 - prosinec 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování přístaveb pro rozšíření dílen odborného výcviku technických oborů.

6.00

leden 2022 - prosinec 2024

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace laboratoře pro výuku optických komunikací. Z prostředků projektu
chceme rozšířit a zmodernizovat stávající vybavení laboratoře - nakoupit nové zařízení
pro svařování optických vláken, měřící přístroje pro měření parametrů optických vláken
přímou metodou (zdroje a detektory optického záření) a reflektometrickou metodou.

2.00

duben 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Elektrolaboratoře - Vytvoření laboratoře pro elektrotechnická měření, tzn. nákup
měřících přístrojů (multimetry, osiloskopy,aj.), zdrojů (zdroje stejnosměrného a
střídavého napětí). Tyto zařízení chceme umístit do speciálního laboratorního nábytku.

2.50

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování internetového připojení - wifi na budově teoretického vyučování
(Čáslavská)

0.20

květen 2016 - červenec 2016

☐

☒

☒

☒

☐

☐

PC učebna v budově teoretického vyučování (Husova)

0.40

září 2017 - září 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybavení pro službové obory (kadeřník, kuchař-číšník)

0.10

říjen 2016 - prosinec 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybavení pro maturitní obory (např. provoz a ekonomika dopravy, sociální činnost)

0.10

říjen 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

SW pro autotrenažer

0.05

leden 2018 - leden 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
IČO: 13644254
REDIZO: 600171248
IZO: 130001597
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00845329
REDIZO: 600017656
IZO: 000845329
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00845329
REDIZO: 600017656
IZO: 000845329
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668

SW pro autotrenažer

0.05

leden 2018 - leden 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Počítačová učebna na dílnách

0.40

září 2016 - září 2016

☐

☒

☒

☒

☐

☐

SW pro programování systému v počítači pro CNC

0.70

duben 2016 - duben 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Soustruh

0.60

leden 2017 - leden 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Pořízení nových CNC

0.80

květen 2017 - květen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

2.00

duben 2017 - září 2018

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Autodiagnostika

0.50

říjen 2016 - říjen 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Trenažer na autoškolu

1.00

leden 2018 - leden 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

PC učebna v budově teoretického vyučování (Husova)

0.75

březen 2020 - červen 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

3 ks vizualizér a 10 ks dataprojektorů

0.25

září 2020 - říjen 2020

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Vybavení pro učební obor Železničář, Mechanik opravář motorových vozidel a
maturitní obor Provoz a ekonomika dopravy.

0.50

červen 2020 - září 2020

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Geometrie

0.30

leden 2020 - březen 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Budova odloučeného pracoviště na ulici Elišky Krásnohorské 29, Havířov-Podlesí
nemá bezbariérový přístup. Cílem tohoto projektového záměru je vybudovat
bezbariérový přístup formou výtahu.

1.20

duben 2020 - říjen 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Učebna pro obor kosmetické služby je v současné době zastaralá a neodpovídá
moderním trendům ve výuce. Organizace plánuje ve stávajících prostorách vybudovat
moderní učebnu pro obor kosmetické služby.

0.80

únor 2019 - říjen 2019

☐

☐

☒

☒

☐

☐

V prostorách školy není v současné době internetové propojení formou WIFI signálu.
Organizace bude realizovat WIFI propojení ve všech prostorech školy pro žáky i
zaměstnance organizace.

0.20

říjen 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
IČO: 66932581
REDIZO: 600016668
IZO: 110036611
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
IČO: 13644271
REDIZO: 600171230
IZO: 130001601
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
IČO: 13644271
REDIZO: 600171230
IZO: 130001601
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
IČO: 13644271

REDIZO: 600171230

V prostorách školy není v současné době internetové propojení formou WIFI signálu.
Organizace bude realizovat WIFI propojení ve všech prostorech školy pro žáky i
zaměstnance organizace.

0.20

říjen 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce stávajícího rozvodu internetu. Rozvody jsou zastaralé, často dochází k
výpadkům datových přenosů, není možná dálková správa sítě.

1.10

červenec 2016 - listopad 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Projektovým záměrem je modernizovat a zatraktivnit výuku svařování na naší střední
škole. Zařízení bude sloužit jednak pro výuku žáků strojních oborů v kurzu řezání a
drážkování kyslíkem a dále pro přípravu materiálu svářečských kurzů a praktické
výuky.

3.00

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Projektovým záměrem je modernizace stávající laboratoře z roku 1995. Laboratoř bude
sloužit praktickému vyučování pro cvičení předmětu elektrotechnická měření.

1.30

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Učebna přírodovědných předmětů (fyzika, chemie, ekologie)

2.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Učebna technických měření (strojní)

1.50

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Modernizace dílenského nábytku a vybavení dílen - technicky zastaralý stav některých
klasických dílen provoz více než 20 let

1.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace učebny robotiky/číslicové techniky

1.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Zajištění bezdrátového připojení k internetu

2.00

květen 2018 - listopad 2018

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Vybudování venkovní odborné učebny

1.00

květen 2018 - listopad 2018

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Pořízení moderních výukových pomůcek pro zvýšení digitálních kompetencí

1.00

květen 2018 - listopad 2018

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Odborné učebny SŠ Monty School

12.00

leden 2020 - leden 2021

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Školní dílny SŠ, ZŠ a MŠ Třinec

2.00

leden 2020 - srpen 2020

☐

☐

☒

☒

☒

☐

IZO: 130001601
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková
organizace
IČO: 13644289
REDIZO: 600016510
IZO: 107880245
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
IČO: 00577910
REDIZO: 600016854
IZO: 107880873
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
IČO: 00577910
REDIZO: 600016854
IZO: 107880873
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
IČO: 00577910
REDIZO: 600016854
IZO: 107880873
Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School
IČO: 71340912
REDIZO: 651040060
IZO: 181096633
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská
241, příspěvková organizace
IČO: 69610126
REDIZO: 610500732
IZO: 110500784

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630

Cílem projektu je pořízení standardní vybavenosti budovy a vybudování
bezbariérového přístupu elektrické plošiny do 1. NP včetně výtahu z 1. PP do 4. NP
umožňujícího přepravu tělesně postižených a ostatních osob i přepravu materiálu;
vyhovění požadavku na standardní vybavenost vícepatrových budov.

2.00

červenec 2020 - srpen 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Realizací projektového záměru dojde k obměně a modernizaci morálně i technicky
zastaralého vybavení oboru vzdělání Užitá fotografie a média, včetně nutné
rekonstrukce a modernizace fotografického ateliéru.

1.80

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Projektový záměr řeší nutné garantované připojení obou školních budov 20/20
Mbit+VPN, radiové propojení budov 17 Ghz (20000), výměna switchů za
managovatelné switche,nová strukturovaná kabeláž na budově Poděbradova,
vytvoření oddělené místnosti pro servery Poděbradova, Matiční, pořízení nových
serverů.

1.00

červen 2020 - prosinec 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Projektovým záměrem je vybudování odborného pracoviště - fiktivní firmy, která bude
simulovat profesionální grafické studio, a to za účelem rozvoje všeobecných a zejména
odborných kompetencí žáků. Odborně nejpokročilejším žákům bude pak grafické
studio sloužit k realizaci uměleckých praxí, v rámci kterých budou realizovat zakázky
školy, návrhy a realizace školních propagačních tiskovin atp..

0.60

květen 2017 - květen 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Projektový záměr zásadním způsobem řeší modernizaci výuky n a oboru, a to v
hlavních předmětech Výtvarná příprava a realizace a Navrhování a realizace,
přechodem na 3D navrhování, zobrazování; stávající stav: klasická výuka bez
moderního technického vybavení

0.60

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Záměrem projektu je vybudování odborné učebny vybavené moderní technickým
vybavením a ateliéru – sádrovny průmyslového designu

0.50

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Projektový záměr řeší vybudování komplexního pracoviště pro praktické vyučování
oboru vzdělání Průmyslový design.

1.20

květen 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Projekt řeší vybavení/nahrazení nejvyužívanějších projektorů: v 1 učebně jazyků, 2
učebnách ICT a 4 ateliérech PGR, 3 v atelierech (ateliér průmyslového designu, ateliér
keramického designu, fotoateliér).

3.18

červen 2020 - prosinec 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

1.60

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

3.00

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Učebna - Odborné vzdělávací 3D centrum s aplikací v průmyslové grafice a designu

3.80

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Učebna odborného vzdělávání - grafické techniky sítotisk

0.50

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Fiktivní firma II - digitální grafické pracoviště

1.50

červen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Výstavba a rekonstrukce odborné učebny pro výuku technických a řemeslných
dovedností, vybudování vnitřní konektivity a připojení k internetu v učebně, vybavení
odborné učebny 3D tiskárnami, SW a skenery.

2.50

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051

zajistí studentům pracovat a rozvíjet se v technikách prostorové a ploškové animace,
se kterou se setkávají více na svých praxích. Po návratu z praxe, nemohou tolik
navázat na nabyté zkušenosti z nedostatečných technických důvodů. Proto je nanejvýš
vhodné mít na zaměření Grafika a animace aspoň jedno takové stanoviště. Snímací a
světelná technika je navíc odjimatelná k šiřšímu využití, fotografii a práci v exteriéru.
Potřeba vyplývá jednoduše z neustálého vývoje zaměření a snahy zkvalitňovat výstupy
a jejich technický rozsah pro variabilitu tvůrčích možností studenta nejen animace. Dle
vyučování oboru vzdělání Průmyslový design a zároveň vybavení nově vznikajícího
oboru zaměření Design obalů. Ateliér bude vybavený novým softwarem pro rendering
tj. tvorbu počítačových vizualizací a animací sloužících k prezentaci žákovské tvorby.
Software pro tvorbu animací ve škole není k dispozici. Pro přesnou výrobu a potisků
modelů především z papíru bude sloužit řezací plotr. Tímto zařízením doposud škola
nedisponuje. Fotoaparát se bude používat k prezentaci žákovských prací nižších
ročníků a zároveň k dokumentaci prací za účelem jejich archivace. Příslušenství
k fotoaparátu: stativ, stativová hlava, paměťová karta, brašna. Pracovní stoly pro plotr

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602051
REDIZO: 600017630
IZO: 000602051
Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.

IČO: 25371169
REDIZO: 600016331

Výstavba a rekonstrukce odborné učebny pro výuku technických a řemeslných
dovedností, vybudování vnitřní konektivity a připojení k internetu v učebně, vybavení
odborné učebny 3D tiskárnami, SW a skenery.

2.50

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☒

☒

☐

Výstavba a rekonstrukce jazykové laboratoře, vybudování vnitřní konektivity a připojení
k internetu, celkové vybavení jazykové laboratoře počítači, monitory, sluchátky atp.

2.00

červenec 2018 - srpen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Nové rozvody školní počítačové sítě (kabelové a bezdrátové rozvody po areálu školy,
infrastruktura) a změna poskytovatele připojení k internetu

0.30

červenec 2016 - září 2016

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování multimediální učebny pro interaktivní výuku odborných předmětů, včetně
pořízení software pro výuku odborných předmětů.

1.10

květen 2017 - září 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace technologií ve sklenících. V současné době jsou výukové skleníky
technologicky zastaralé.

1.50

září 2016 - listopad 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybudování laboratoře explantátových kultur přebudováním stávajících místností.
Bude využitelná pro výuku oborů Přírodovědného lycea i Zahradnictví.

1.00

červenec 2017 - září 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obnova strojového vybavení pro praktickou výuku zahradnických oborů (malotraktor,
jednonápravové nosiče nářadí, mulčovače a jiné)

2.50

březen 2018 - březen 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly v rámci výuky předmětu Motorová
vozidla oboru vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví.

0.40

srpen 2018 - srpen 2018

☐

☐

☒

☐

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Vybudování specializované laboratoře pro moderní metody pěstování rostlin hydroponie, microgreens, tzv. vertikální farmy. Stavební úpravy, zatemnění, nábytek,
dodávka technologie osvětlení, SW pro řízení procesů, laboratorní přístroje

5.00

leden 2019 - prosinec 2020

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Výměna datových rozvodů

1.30

leden 2016 - prosinec 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce dvou odborných zubních laboratoří pro výuku oboru Asistent zubního
technika na střední škole a oboru Diplomovaný zubní technik na vyšší odborné škole.

11.00

září 2017 - prosinec 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Vybudování nové odborné ordinace pro výuku oboru Diplomovaná dentální
hygienistka na vyšší odborné škole.

3.24

leden 2020 - prosinec 2023

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.50

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

IZO: 045235708
Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o.
IČO: 25371169
REDIZO: 600016331
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Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00602027
REDIZO: 600017737
IZO: 000602027
Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
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Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Ostrava, příspěvková organizace
IČO: 00600920
REDIZO: 600020070
IZO: 110030893, 110030915
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REDIZO: 600020070
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REDIZO: 600020070
IZO: 110030893, 110030915
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
IČO: 00561151

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.50

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Pořízení pomůcek do ošetřovatelství

0.15

březen 2017 - červenec,srpen
2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace učeben praktického vyučování

1.80

březen 2017 - srpen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Oprava venkovních schodů a rampy

0.40

červenec 2015 - srpen 2015

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Zakoupení nemocničního informační systému NIS a LIS ( v současné době nemá škola
žádný software tohoto typu)

0.10

březen 2017 - srpen 2017

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Zřízení nové učebny pro výuku první pomoci

0.80

září 2018- srpen 2019

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Zajištění IT standardu, zřízení školní wifi

1.50

leden 2019 - srpen 2019

☒

☒

☐

☒

☐

☐

starých objektů a nefunkčních stájí; studie vybudování stáje chovu skotu včetně
moderního kompletního zázemí, IT systému s napojením na učebnu; studie
vybudování stáje chovu prasat včetně zázemí, s napojením na učebnu školní statek
patří k nejúčelnějším výukovým zařízením v oboru v ČR, v oblasti chovu
hospodářských zvířat však zcela zastaral, stáje jsou opuštěné a neschopné provozu a
rekonstrukce, nutná je výstavba nových stájí s výukovým charakterem, je zde potenciál
zmenšení a modernizace areálu a využití pro cca 600 žáků a studentů školy,
celoživotní vzdělávání, profesní kvalifikace a také ostatní školy, je to jediná možnost

172.00

leden 2017 - prosinec 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Vybudování haly pro uskladnění moderní zemědělské techniky výstavbou lehkého
montovaného skladovacího prostoru pro stroje a zařízení.

20.00

leden 2017 - prosinec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Technické vybavení centra výuky zemědělských oborů moderní traktory pro výuku
techniky a zemědělských oborů moderní zemědělské stroje pro výuku spektrum
základních používaných strojů v praxi sklízecí mlátička.

22.50

leden 2017 - červenec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Revitalizace skleníkového areálu školního statku Opava likvidace rozsáhlého
nefunkčního skleníkového areálu opravy 2 ponechaných skleníků stavební úpravy
prodejny s výukou stavební úpravy provozního zázemí oplocení areálu.

28.00

leden 2017 - prosinec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Výstavba výukového střediska praxe rekonstrukce 1 objektu starých stájí na
mechanizační dílny a výukové prostory pro odborný výcvik.

20.00

leden 2017 - prosinec 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce prostor a vybudování 4 odborných učeben a dovybavení areálu chovu
drobného zvířectva. Rekonstrukce bývalých kanceláří a vybudování multimediální
přednáškové učebny a chemické laboratoře.

19.00

leden 2017 - prosinec 2017

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Technické vybavení centra výuky zemědělských oborů moderní traktor a závěsný stroj
propojený s GPS systémy a počítačovým řízením pro výuku využití počítačových
systémů u techniky v zemědělských oborů. Školní statek poskytuje ve spolupráci se
školou praxi pro nejvíce žáků v zemědělských oborech ze všech škol na Moravě a má
nejrozsáhlejší strukturu celoživotního vzdělávání. Realizací dojde k naplnění principů
principů precizního zemědělství - doplnění moderní IT technologie používané v oboru
řídící moderní zemědělskou techniku - clever technologie v zemědělské praxi.

5.00

červen 2018 - říjen 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Nákup SW pro výuku odborných předmětů ekonomického zaměření.

0.10

leden 2017 - prosinec 2021

☐

☒

☐

☒

☐

☐
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Školní statek, Opava, příspěvková organizace
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Nákup SW pro výuku odborných předmětů ekonomického zaměření.

0.10

leden 2017 - prosinec 2021

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Zakoupení licence na zapojení do programu DreamSpark Premium.

0.05

leden 2016 - prosinec 2021

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce stávající učebny aplikované ekonomie obchůdku".

0.08

červenec 2016 - září 2016

☐

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování nové multifunkční odborné učebny pro výuku odborných předmětů,
zároveň cvičné kanceláře/úřadu.

0.62

červenec 2016 - září 2016

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Stávající pokrytí Wi-Fi je zastaralé a nedostačující, stejně jako síťová kabeláž a páteřní
kabel. Nákup nového hlavního routeru s AP (Wi-Fi), nákup dvou dalších přístupových
bodů Wi-Fi, nákup síťových rozvodů, kabeláže a nutného technického příslušenství.
Nákup nového serveru, stávající server již zastarává a OS již není Microsoftem
podporován. Nákup aktuálního serverového OS, nákup licencí na počet stanic ve
škole, nákup záložního zdroje k serveru.

0.40

červenec 2016 - červenec 2016

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Vytvoření nové jazykové učebny. Vybourání příček v místnosti, podlahová krytina,
výmalba, nová elektroinstalace, vybavení učebny systémem pro jazykové laboratoře
Robotel, nový nábytek

1.50

červenec 2016 - červenec 2016

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Nová odborná učebna VT3" pro realizaci praktického vyučování a polytechnické výuky.

0.69

červenec 2016 - září 2016

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce jazykové učebny JA2".

0.65

červenec 2017 - srpen 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce bezbariérového WC v 2.NP

0.30

červenec 2016 - srpen 2016

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Obnova stávající učebny IT VT1" učebny pro výuku praktického vyučování a
polytechnické výchovy

0.60

červenec 2018 - srpen 2018

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Hlavním cílem projektu je zasíťování celé školy (bezdrátové - WiFi) s možností
napojení všech tříd a kabinetů na infrastrukturu školy, zavedení digitálních třídních knih
i klasifikace žáků.

1.00

červenec 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

10.00

červenec 2016 - prosinec 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

17.00

červenec 2016 - prosinec 2016

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Škola sídlí v historické budově a v roce 2017 byla prohlášena za kulturní památmku. Je
zde hodně schodišť a není bezbariérová (problém mají i žáci se sádrou na noze).
Optimálně se jeví vybudování výtahu z vnitřní strany dvora. Tato varianta je
předjednána s památkáři.

3.50

září 2016 - prosinec 2017

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově handicapovaných
osob. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech etapách. Tento
investiční záměr se týká druhé etapy, které bude zahrnovat úpravy (zejména pořízení
rampy) v hlavní budově B.

1.20

červenec 2017 - prosinec 2019

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově handicapovaných
osob. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech etapách. Tento
investiční záměr se týká třetí etapy, které bude zahrnovat úpravy (zejména pořízení
rampy) ve vedlejších budovách, které jsou v tuto chvíli využívány mimo jiné pro
stravování studentů a pedagogů.

0.90

červenec 2018 - prosinec 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.
IČO: 61944084
REDIZO: 600016340
IZO: 110012291
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
IČO: 26836025
REDIZO: 650069021
IZO: 150069031
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
IČO: 26836025
REDIZO: 650069021
IZO: 150069031
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
IČO: 26836025
REDIZO: 650069021
IZO: 150069031
Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace
IČO: 00601357
REDIZO: 600016064

Hlavním cílem projektu je nákup didaktické techniky, náhrada starých číslicově
řízených obráběcích strojů novými, výukových programů a dalšího vybavení odborné
učebny praktického vyučování pro výuku žáků v programování a obsluze číslicově
řízených obráběcích strojů, které odpovídají současnému vybavení firem.
Problematika spojená s předmětem projektu se v současnosti dotýká cca 300 žáků
oborů Obráběč kovů a Mechanik seřizovač, kteří mají ve svých vzdělávacích
Hlavním
cílem
projektu jeproblematiku
zmodernizovat
vybavení
učeben
teoretického vyučování a
programech
zakotvenou
CNC
obráběcích
strojů.
zkvalitnit výuku využíváním moderních vyučovacích metod s využitím didaktické a
výpočetní techniky, které budou pro žáky zajímavé a přitažlivé. Cílem projektu je
vybavit střední průmyslovou školu výukovými a didaktickými prostředky, které
podporují názornost, interaktivitu a technickou zručnost žáků. V současné době máme
jen jednu pětinu všech učeben vybavenou moderní didaktickou technikou. Zasíťování
celé školy s možností napojení všech tříd na infrastrukturu školy, zavedení digitálních
třídních knih i klasifikace žáků.

IZO: 000601357
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky PRIGO, s.r.o.
IČO: 27731073
REDIZO: 691001197
IZO: 181014726, 181034859
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky PRIGO, s.r.o.
IČO: 27731073

REDIZO: 691001197
IZO: 181014726, 181034859
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky PRIGO, s.r.o.
IČO: 27731073
REDIZO: 691001197

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově handicapovaných
osob. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech etapách. Tento
investiční záměr se týká třetí etapy, které bude zahrnovat úpravy (zejména pořízení
rampy) ve vedlejších budovách, které jsou v tuto chvíli využívány mimo jiné pro
stravování studentů a pedagogů.

0.90

červenec 2018 - prosinec 2020

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Škola je v současné době zcela nepřipravená na výuku pohybově handicapovaných
osob. Budování bezbariérových přístupů bude probíhat ve třech etapách. Tento
investiční záměr se týká první etapy, které bude zahrnovat úpravy (zejména pořízení
rampy) v hlavní budově A.

1.20

červenec 2016 - prosinec 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Obsahem projektu je modernizace vnitřního zařízení a materiálového vybavení
odborných učeben SŠ DAKOL pro kvalitní a inovativní realizaci praktického vyučování
žáků gastronomických oborů, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a
požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Modernizace materiálně-technologického
vybavení umožní žákům kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání
odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

3.00

září 2016 - únor 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace vybavení odborných učeben SŠ DAKOL pro kvalitní
a inovativní realizaci praktického vyučování žáků oboru Masér sportovní a rekondiční a
Ošetřovatel. Modernizace odborných učeben umožní žákům kvalitní odbornou přípravu
pro svá budoucí povolání odpovídající současné i předpokládané budoucí poptávce
zaměstnavatelů.

0.50

září 2016 - únor 2017

☐

☒

☒

☒

☐

☐

Obsahem projektu je modernizace odborných učeben SŠ DAKOL prostřednictvím
gastronomického vybavení nad 40.000 Kč pro kvalitní a inovativní výuku žáků
gastronomických oborů, která bude odpovídat moderním výukovým metodám a
požadavkům zaměstnavatelů a trhu práce. Technologické vybavení umožní žákům
kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání odpovídající současné i
předpokládané budoucí poptávce zaměstnavatelů.

2.90

září 2016 - únor 2017

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Modernizace IT vybavení na učebnách SŠ DAKOL na pracovištích Havířov (3 učebny
51 pracovních stanic). Současné vybavení je převážně z roku 2006-2007. Z větší části
jsou pracovní stanice zastoupeny zastaralými tenkými klienty a nevyhovujícím
serverem, který nezvládá obsloužit všechny současné pracovní místa.

1.60

září 2016 - únor 2017

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Rekonstrukce stávající datové sítě na pracovištích SŠ DAKOL v Havířově. Nyní je
použito velké množství aktivních prvků s chaotickým umístěním a nevyhovujících
datových zásuvek z hlediska jejich funkčnosti. Navýšení internetové konektivity ze
současných 20Mbps.

0.90

září 2016 - únor 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Pořízení novějšího softwarového vybavení pro výuku MS Office, Grafický SW, SW pro
řízení učebny kantorem v učebnách SŠ DAKOL.

0.45

září 2016 - únor 2017

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Modernizace odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových
kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodovědné vzdělávání a práce s
digitálními technologiemi.

3.00

leden 2019 - srpen 2019

☒

☒

☒

☒

☒

☐

0.55

leden 2017 - září 2017

☒

☐

☒

☒

☐

☐

2.00

leden 2018 - září 2018

☒

☐

☒

☒

☐

☐

3.00

květen 2018 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Bezbariérový přístup do budovy, výstavba výtahu do 4. patra

4.00

červenec 2017 - březen 2018

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Podpora výuky CNC obrábění

7.00

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

IZO: 181014726, 181034859
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.
IČO: 25353446
REDIZO: 600016625
IZO: 110017854
Vyšší odborná škola Mediální tvorby
IČO: 71341200
REDIZO: 691001855
IZO: 181019116
Vyšší odborná škola Mediální tvorby
IČO: 71341200
REDIZO: 691001855
IZO: 181019116
Vyšší odborná škola Mediální tvorby
IČO: 71341200
REDIZO: 691001855
IZO: 181019116

Pořízení SW pro zpracování a úpravu pořízených audiovizuálních záznamů (zejména
střih zvuku a obrazu). SW bude užíván ve školní počítačové učebně, vybavené 15
počítači pro studenty a 1 lektorským počítačem. Škola tento SW nevlastní a je nucena
využívat nákupu služeb od dodavatelů (externí zpracování pořízených záznamů), čímž
se současně omezuje možnost pro studenty naučit se s tímto software pracovat. Dále
předpokládáme pořízení 10 ks tabletů PC, které budou využívány v běžné výuce
všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.
Pořízení moderního vybavení počítačové učebny v podobě HW a SW v rozsahu 15 PC
pro studenty a 1 lektorský počítač. Pořízení interaktivní tabule včetně projektoru.
Počítačová učebna je a nadále bude používána primárně pro výuku informačních
technologií a jako multimediální jazyková učebna (vč. rozvoje jazykových kompetencí v
nejazykových předmětech) a také jako zázemí pro rozvoj a uplatňování informatického
myšlení a digitálních dovedností v odborných i všeobecných předmětech.
Vybavení a úprava současné učebny tak, aby její parametry odpovídaly požadavkům
na odbornou učebnu pro výuku předmětů rozvíjejích znalosti a dovednosti studentů pro
audiovizuální tvorbu (školní ateliér). Předmětem výstavby odborné učebny bude:
odhlučnění učebny, klíčovací pozadí, zatemnění místnosti, osvětlovací technika pro
ateliér a její sladění s osvětlením učebny, ozvučovací technika, vymalování učebny,
úprava elektroinstalace v učebně.

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
IČO: 00601624
REDIZO: 600016781
IZO: 107880377, 110030150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
IČO: 00601624
REDIZO: 600016781

Podpora výuky CNC obrábění

7.00

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Laboratoře technických měření

3.00

duben 2017 - září 2018

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Postupná obnova strojního parku pro praktickou výuku.

6.00

červenec 2016 - prosinec 2016

☐

☐

☒

☒

☐

☐

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Rekonstrukce stávající infranstruktury počítačové sítě

0.50

červen 2020 - srpen 2020

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

2.00

říjen 2017 - říjen 2018

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení na internet z důvodů rozvoje
informačních technologií v souvislosti s narůstající potřebou vzájemné síťové
komunikace žáků a zaměstnanců školy.

4.00

leden 2021 - srpen 2021

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Zbudování odborných učeben, včetně sociálního zázemí a kabinetů pro
pedagogické zaměstnance školy (rekonstrukce stávajících učeben nebo
vybudování půdní nádstavby).

5.50

leden 2021 - srpen 2021

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Vybavit a modernizovat současné učebny SW a HW v návaznosti na modernizaci
výuky a výuku informatického myšlení.

3.00

leden 2021 - srpen 2021

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Zajistit bezbariérovost školy v návaznosti na rekonstrukce učeben v patrech
školy v souvislosti s jejich odbornou profilací (např. jazykové učebny, PC
učebny, …).

5.50

červen 2022 - srpen 2022

☒

☒

☐

☒

☒

☐

Je potřeba vybudovat nové prostory pro SPC, s tím souvisí vznik nových odborných
učeben, kde by probíhala i polytechnická výchova a výuka.

15.00

leden 2016 - prosinec 2020

☐

☒

☐

☒

☐

☐

IZO: 107880377, 110030150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
IČO: 00601624
REDIZO: 600016781
IZO: 107880377, 110030150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
IČO: 00601624
REDIZO: 600016781
IZO: 107880377, 110030150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Kopřivnice, příspěvková organizace
IČO: 00601624
REDIZO: 600016781
IZO: 107880377, 110030150
Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
IČO: 00601624
REDIZO: 600016781
IZO: 107880377, 110030150
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
IČO: 00842702
REDIZO: 600017648
IZO: 000842702
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
IČO: 69987181
REDIZO: 600143074
IZO: 000601900
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
IČO: 69987181
REDIZO: 600143074
IZO: 000601900
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
IČO: 69987181
REDIZO: 600143074
IZO: 000601900
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
IČO: 69987181
REDIZO: 600143074
IZO: 000601900
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5,
příspěvková organizace
IČO: 47813211
REDIZO: 600171671
IZO: 181016672

Schválila Regionální stálá konference v _______________________ dne _______________________

Podpis předsedy RSK _________________________________

REDIZO / IČ

650003551

IČ: 00843989

691000565

600034844

IČ: 44741031

IČ: 01927051

Název organizace a adresa

AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o., Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava; 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.; Čs. exilu 491, 708 00
Ostrava - Poruba

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační
centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci; Družstevní 294, 739 61
Třinec

SERENDIPITY z.s.., Boženy Němcové 1652/9, Přerov, 750 02,

Zřizovatel

Investiční oblast

Stručný popis projektového záměru

Plánované zajištění - počet
Plánovaná kapacita - počet žáků,
Předpokládané datum
učitelů, kteří budou využívat
Předpokládané datum
Odhad nákladů v mil. Kč
kteří budou využívat nově vzniklé
ukončení investičních
nově vzniklé prostory, stroje,
zahájení investičních aktivit
prostory, stroje, vybavení apod.
aktivit
vybavení apod.

stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně Záměrem projektu je nákup a rekonstrukce budovy, která bude sloužit pro
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - Design centrum.

5000

30

50.00

leden 2018

Ministerstvo zdravotnictví

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebny pro zájmové vzdělávání

2667

297

15.00

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Učebny pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání dětí a dospělých

50

3

0.40

Privátní sektor

Kraj

Privátní sektor

Privátní sektor

výstavba odb. učeben, učebny pro ind. učení na základě
identifikovaných potřeb žáků, učebny pro malé skupiny žáků,
včetně jejich vnitřního zařízení a materiál. vybavení

Modernizace 4 učeben včetně vybavení nábytkem, moderní projekční
technikou, konvertibilními notebooky a jejich vzájemné interaktivní
propojení, tak aby jako funkční celek podporovaly schopnost
pedagogických pracovníků pracovat s nejnovějšími digitálními
technologiemi včetně jejich zavádění do procesu výuky.

Předmětem projektu bude nákup a modernizace budovy, a vybudování
stavební úpravy většího rozsahu - přestavby a rekonstrukce (včetně
excelentního vzdělávacího centra v podobě moderního polytechnického
bariérových úprav, vnitřního zařízení a materiálového vybavení)
centra.

Zdroje na zajištění
spolufinancování

Specifikace zdroje a zajištění
spolufinancování

Stávající stav přípravy záměru

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

ano

Realizace záměru je podmíněna dotací EU.

zpracovaný projekt

červenec 2018

únor 2019

ne

EU 85 %, státní rozpočet 15 %

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

leden 2018

prosinec 2018

ne

dotační program, vlastní

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projekt

7500

2.00

červen 2017

srpen 2017

ano

vlastní zdroje

144 dětí a žáků / týden

6

20.00

leden 2018

srpen 2019

ano

IROP a vlastní spolufinancování

ano

5% ze způsobilých výdajů ponese
žadatel z vlastních zdrojů z vedlejší
podnikatelské činnosti žadatele
žadatel poskytuje svým členům a
zákazníkům 1) grantové poradenství a
projektový management a 2)
poradenství v internetovém marketingu
a sociálních sítích

20.00

Komentář

ano

7500

plánovaný stav vzdělávacího
plánovaná výuková kapacita po
sboru bude 50 vzdělávacích
Cílem projektového záměru je zakoupit na adrese Pohraniční 16 v rekonstrukci je až pro 150 osob
pracovníků (30 pracovníků
investice do pořízení, rekonstrukce a vybavení nemovitosti v Ostravě administrativní nemovitost, zrekonstruovat ji a vybavit
(z toho pro 100 osob uvnitř
teoretické a praktické výuky,
oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání pro neformální vzdělávání romských dětí, mládeže a dospělých v
nemovitosti a až pro 50 osob pro
5 psychosociálních
řemeslných oborech (dlaždič, kameník, stavební dělník…..).
výuku ve venkovním vzdělávacím
pracovníků, 10
centru
komunikačních pracovníků a
5 kariérních poradců)

Zdroje na udržitelné financování
provozních nákladů

červen 2019

květen 2020

prosinec 2020

Jedná se o opatření"rekonstrukce a
vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj
vybraných klíčových kompetencí ". V
ano, nepředpokládáme však vznik dalších položce "investiční oblast" byla zvolena
nic z uvedeného dosud připraveno není
provozních nákladů.
vzhledem ke specifičnosti žadatele nejbližší
vhodná položka. Rovněž v položce
"Plánovaná kapacita" se nejedná o žáky, ale
pedagogické pracovníky.

ano

Bez odpovědi / nebylo specifikováno

zpracovaný projektový záměr

1) bezplatná vzdělávací činnost členů a
projektový záměr, smlouva o budoucí
ano
dobrovolníků žadatele a grantové
kupní smlouvě na prodej nemovitosti,
1) vlastní zdroje žadatele z hlavní a poradenství a projektový management
předjednaná spolupráce s partnery
vedlejší podnikatelské činnosti, 2) , 2) 100% provozní grant MŠMT ČR v
projektu, podaná žádost o grant na
provozní granty a dotace,
rámci výzvy č. 02_18_071 Zvyšování
MŠMT do výzvy 02_18_071
kvality neformálního vzdělávání

KAP - Moravskoslezský kraj
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:
název
IČO
Název projektu:
REDIZO
IZO

Typ projektu:
Očekávané celkové
náklady na projekt
v mil. Kč:

Očekávaný termín
realizace projektu
od - do:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
cizí jazyk

přírodní vědy

technické a
práce s digitál.
řemeslné obory technologiemi

bezbarié-rovost
školy,
rozšiřování kapacit kmenových učeben
školského
zařízení

AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní
umělecká škola, s.r.o.
IČO: 25862391
REDIZO: 650003551

Záměrem projektu je nákup a rekonstrukce budovy, která bude sloužit pro zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání - Design centrum.

50.00

leden 2018 - červen 2019

☐

☒

☒

☒

☒

☐

Učebny pro zájmové vzdělávání

15.00

červenec 2018 - únor 2019

☒

☐

☒

☒

☐

☐

Učebny pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání dětí a dospělých

0.40

leden 2018 - prosinec 2018

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Modernizace 4 učeben včetně vybavení nábytkem, moderní projekční technikou,
konvertibilními notebooky a jejich vzájemné interaktivní propojení, tak aby jako funkční
celek podporovaly schopnost pedagogických pracovníků pracovat s nejnovějšími
digitálními technologiemi včetně jejich zavádění do procesu výuky.

2.00

červen 2017 – srpen 2017

☒

☐

☐

☒

☐

☐

TriAngle
Předmětem projektu bude nákup a modernizace budovy, a vybudování excelentního
vzdělávacího centra v podobě moderního polytechnického centra.

20.00

leden 2018 - srpen 2019

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Akcelerátor romské řemeslné vzdělanosti v MSK.
Cílem projektového záměru je zakoupit na adrese Pohraniční 16 v Ostravě
administrativní nemovitost, zrekonstruovat ji a vybavit pro neformální vzdělávání
romských dětí, mládeže a dospělých v řemeslných oborech (dlaždič, kameník,
stavební dělník…..).

20.00

květen 2020 - prosinec 2020

☐

☐

☒

☐

☒

☐

IZO: 150004516
Fakultní nemocnice Ostrava
IČO: 00843989

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
IČO: 26829690
REDIZO: 691000565
IZO: 181047519
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
IČO: 62330403
REDIZO: 600034844
IZO: 110500580
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
IČO: 44741031

SERENDIPITY z.s.
IČO: 01927051
REDIZO:
IZO:

Schválila Regionální stálá konference v _______________________ dne _______________________

Podpis předsedy RSK _________________________________

