Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci SC 2.4 IROP - příloha Rámce pro investice do infrastruktury a pro integrované nástroje CLLD. - 4. aktualizace LISTOPAD 2019
Aktualizace listopad 2019
Zaměření projektu

Název organizace

1)

Gymnázium Jana Palacha, Mělník,
Pod Vrchem 3421

Střední průmyslová škola stavební,
Mělník, Českobratrská 386

IČO

49518917

49518933

REDIZO

600007316

600007375

IZO
(součástí na
něž se
zaměřuje
projekt)

000068837

000069078

Předkladatel projektu 2)

Identifikace organizace

hlavní projektové aktivity 3)

Typ projektu
Plánovaný termín realizace
projektu

pořízení
stavby,
nákup nemovitosti
investičního
přístavby, (pro tréninkové byty,
zajištění
vybavení (kromě
nástavby
dílny, rehabilitační
bezbariérovosti
vybavení dle
aj. stavební místnost, pracoviště
5)
přílohy vyhlášky
práce
ŠPP nebo ŠPZ)
č. 27/2016 Sb. 4)

X

X

X

Uvažovaný název
projektu

Škola pro budoucnost

Modernizace učebny
SPŠS Mělník

Stručný popis projektu (co bude
vybudováno,
jaké investiční vybavení bude
pořízeno)

Modernizace konektivity školy,
modernizace učebny IVT, výuka nových
technologií (virtuální realita, 3D tisk,
laserové řezání a gravírování), využití IT
vybavení pro výuku cizích jazyků,
modernizace vybavení laboratoří
přírodovědných předmětů. Cílem
našeho projektu je vytvořit dostačující
prostředí pro vzdělávání žáků v souladu
s požadavky současné doby, novými
trendy a přístupy.

Modernizace učebny pro výuku
odborných, přírodovědných předmětů a
cizích jazyků a učebny na DM učebny
jsou vybaveny již zastaralými PC a je
potřeba zajistit bezpečnější řešení
zálohování dat. Předpokládané aktivity:
výuka žáků SPŠS Mělník a zájmová
činnost pro žáky ZŠ.

Předběžný odhad
nákladů projektu
v Kč

Aktuální stav přípravy projektového záměru 6)

s vazbou na klíčové kompetence IROP
bezbariérovost
školy, školského
zařízení (2)

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben (3)

Zahájení
realizace

Ukončení
realizace

cizí jazyk

přírodní vědy (4)

technické a
řemeslné obory
(5)

práce s digitál.
technologiemi (6)

Základní Zpracovaný
projektový
stavební
záměr
záměr

2 500 000

červen 2020

prosinec 2021

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

/

X

2 650 000

září 2020

červen 2021

ANO

ANO

ANO

ANO

/

/

X

Již
proběhlo
územní
řízení

Je
vydáno
stavební
povolení

Nic z
uvedeného
ještě není
zpracováno

5 150 000
Schváleno PS Vzdělávání Regionální stálé konference Středočeského kraje.
Podpis předsedy PS Vzdělávání

V Praze dne
1)

uveďte název organizace, ve prospěch které bude projekt realizován
2)
název předkladatele projektu uveďte pouze v případě, že předkladatelem nebude organizace uvedená ve sloupci A
3)
zaškrtněte hlavní projektové aktivity, které chcete v rámci projektu podpořit (svoji volbu označte písmenem "X")
4)
vybavení které lze pořídit dle přílohy vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v aktuálním znění je v rámci IROP nezpůsobilým výdajem
5)
6)

zaškrtněte pouze pokud budete bezbariérovost školy či školského zařízení řešit v rámci projektu (výukové a tréninkové prostory, poradenská pracoviště i toaleta musí být bezbariérově dostupné)
zaškrtněte v jaké fázi zpracování se nyní nachází Váš projektový záměr (svoji volbu označte písmenem "X")

Pozn. V případě, že MŠMT vydá metodický výklad s doporučenou výší alokace pro jednotlivé kraje, bude provedena prioritizace zaslaných projektů a Rámec pro oblast speciálního školství bude obsahovat projektové záměry pouze do výše doporučené alokace na jednotlivé kraje.

Mgr. Karel
Filip
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