Příloha č. 2 Prioritizace potřeb na území Kraje Vysočina

RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY
- aktualizace č. 1
Realizační tým Krajského akčního plánu Kraje Vysočina (dále jen „KAP“) předkládá pracovní
skupině „školství, vzdělávání, vysoké školy, výzkum a vývoj“ při Regionální stálé konferenci
pro území Kraje Vysočina (také „Pracovní skupině Vzdělávání“) k projednání aktualizovaný
seznam projektových záměrů pro investiční intervence specifického cíle 2.4 Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení.
Seznam projektových záměrů (viz Příloha č. 1) byl zpracován s ohledem na výstupy
dotazníkového šetření Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen „NÚV“) ve školách
v prosinci 2015, následně ve spolupráci se zástupci jednotlivých zřizovatelů škol byla
provedena revize těchto záměrů, odstraněny duplicity a zajištěna aktualizace se zřetelem
na konkrétní podmínky výzvy č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
a výzvy č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL).
Vzhledem k tomu, že na oblast zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání nebylo
zaměřeno dotazníkové šetření NÚV, realizační tým KAP identifikoval investiční záměry
pro potřeby výzvy č. 56 a 57 IROP na základě šetření u všech potenciálních žadatelů této
výzvy. Byly osloveny všechny základní školy, střední školy, domy dětí a mládeže, střediska
volného času, nestátní neziskové organizace (prostřednictvím KOUS Vysočina, z. s.)
a instituce působící v oblasti vzdělávání dospělých (prostřednictvím AIVD) v Kraji Vysočina.
Výzva k zaslání projektových záměrů do výzvy č. 56 a 57 byla ve formě inzerátu zveřejněna
ve dvou regionálních denících (MF Dnes a Deník Vysočina) a také byla vydána tisková
zpráva. Výzva byla rovněž zveřejněna na školském portálu Kraje Vysočina. Za účelem
aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury (s platností od 16. 3. 2017) se tento proces
opakoval. Seznam projektových záměrů do výzev č. 56 a 57 byl doplněn o nově sesbírané
investiční projekty.
Při zařazení jednotlivých projektových záměrů do rámce pro investice do infrastruktury bylo
přihlédnuto k souladu záměrů s oblastmi podpory IROP. Projektové záměry byly rovněž
posouzeny ve vztahu k prioritám kraje, tak, jak jsou stanoveny v základních strategických
dokumentech, tedy Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016 a Programu rozvoje Kraje Vysočina.
Níže uvádíme komparaci těchto priorit ve vztahu k povinným a nepovinným oblastem
intervencí Krajského akčního plánu Kraje Vysočina. Z ní vyplývá podpora investičních
projektů, které jsou zaměřené na klíčové kompetence, bezbariérovost a konektivitu, stejně
jako jednotlivé intervence Krajského akčního plánu Kraje Vysočina, vše v návaznosti
na základní strategické dokumenty kraje v oblasti vzdělávání.
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Povinné oblasti intervence:
1. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
2. Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální
vzdělávání)
3. Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
4. Rozvoj kariérového poradenství
5. Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání
6. Podpora inkluze
7. Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání,
podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol
a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání)
Nepovinné oblasti intervence:
8. Rozvoj výuky cizích jazyků
9. Zvyšování ICT kompetencí (včetně podpory konektivity a bezpečného internetu)
10. Čtenářská a matematická gramotnost a obsah kurikula
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Číslo intervence KAP
1. Podpora kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě

2. Podpora polytechnického vzdělávání
(přírodovědné, technické a environmentální
vzdělávání)

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016
A. 9 Rozvíjet podnikatelské dovednosti
mladých lidí a posilovat jejich zájem
a motivaci k podnikání
A. 8 Rozvíjet matematické, technické
a přírodovědné myšlení a tvořivost mladých
lidí a posilovat jejich zájem a motivaci
k vyučení či studiu v technických
a přírodovědných oborech středních
a vysokých škol

Program rozvoje kraje
1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce
1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce

3. Podpora odborného vzdělávání včetně
spolupráce škol a zaměstnavatelů

B. 3 Ve středních školách v odborně
zaměřených oborech posílit vazbu na reálné 1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
profesní prostředí a na praxi a zvýšit
práce
uplatnitelnost absolventů na trhu práce

4. Rozvoj kariérového poradenství

A. 1 Zvýšit počet žáků základních
a středních škol, kterým je poskytováno
systematické poradenství a informace
potřebné pro rozhodování o volbě
budoucího profesního zaměření, resp.
o volbě vzdělávací dráhy

1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce

5. Rozvoj škol jako center dalšího profesního
vzdělávání

A. 7 Zmapovat, zpřístupnit a rozšířit nabídku
vzdělávání dospělých na území kraje
B. 7 Zvyšovat kvalitu programů
ve vzdělávání dospělých a profesionalitu
pracovníků

1.4 Adaptabilita zaměstnanců a rozvoj terciárního
a dalšího vzdělávání - Rozšíření nabídky a zvýšení
kvality dalšího vzdělávání a kompetencí dospělých
vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti.
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6. Podpora inkluze

7. Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory
přírodovědného a technického vzdělávání,
podpora center odborného vzdělávání,
podpora cizích jazyků, konektivity škol a
digitálních kompetencí, sociální inkluze,
celoživotního vzdělávání, zájmového a
neformálního vzdělávání)

8. Rozvoj výuky cizích jazyků

9. Zvyšování ICT kompetencí (včetně
konektivity a bezpečného internetu)
10. Čtenářská a matematická gramotnost a
obsah kurikula

B. 4 Zajistit rovnost přístupu ke vzdělávání
dětí, žáků a studentů se zdravotním
postižením a sociálním znevýhodněním
(včetně žáků z etnických menšin
a imigrantů)
B. 5 Vyhledávat a rozvíjet talentované děti,
žáky a studenty
A. 8 Rozvíjet matematické, technické
a přírodovědné myšlení a tvořivost mladých
lidí a posilovat jejich zájem a motivaci
k vyučení či studiu v technických
a přírodovědných oborech středních
a vysokých škol, (např. 2. modernizovat
vybavení technicky zaměřených středních
škol);
B. 2 V základních a středních školách
rozvíjet klíčové kompetence žáků
B. 2: V základních a středních školách
rozvíjet klíčové kompetence žáků
B. 6 Rozvíjet vzdělávání žáků v CJ
a v používání ICT
B. 2 V základních a středních školách
rozvíjet klíčové kompetence žáků
B. 6 Rozvíjet vzdělávání žáků v CJ
a v používání ICT
B. 2 V základních a středních školách
rozvíjet klíčové kompetence žáků
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1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce

1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce
3.6 Infrastruktura ICT - Zkvalitnění a rozšíření pokrytí
území kraje vysokorychlostním připojením k internetu

1.3 Regionální školství Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce
1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání v
regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce
3.8 ICT gramotnost a vzdělávání
1.3 Regionální školství - Zvýšení kvality vzdělávání
v regionálním školství a sladění jeho výstupů s trhem
práce

Prioritizace potřeb na území Kraje Vysočina
1) Prvním hlediskem v rámci prioritizace byl soulad projektových záměrů s oblastmi
podpory IROP. Tzn. v případě výzev č. 32 a 33 IROP oblast přírodovědného
vzdělávání, technického vzdělávání a řemeslných oborů, výuky cizích jazyků
a digitálních kompetencí (včetně konektivity škol) a v rámci výzev č. 56 a 57 zejména
oblast celoživotního vzdělávání dospělých. Oblast neformálního a zájmového
vzdělávání je prioritně řešena v rámci místních akčních plánů (MAP). V rámci KAP
jsou zařazeny pouze záměry, které nejsou zařazeny v MAP a řeší tuto oblast
vzdělávání na celokrajské či nadregionální úrovni.
2) Druhým hlediskem prioritizace byl stav připravenosti jednotlivých projektových
záměrů, na jejímž základě byly projektové záměry rozděleny do dvou prioritních
skupin. Projektové záměry krajských škol byly projednány v radě kraje a byla zvolena
strategie jejich podpory Krajem Vysočina.
3) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence (viz Příloha č. 1) tedy tvoří
projektové záměry s nejvyšší prioritou, které jsou připravovány k předložení do výzev
č. 32, 33 a č. 56, 57 IROP. Projektové záměry z druhé prioritní skupiny byly
projednány v Pracovní skupině Vzdělávání a budou zachovány jako zdrojová
databáze pro další aktualizaci před dalšími výzvami IROP.
4) Projektové záměry v rámci jednotlivých výzev byly následně seřazeny dle abecedního
pořadí názvů jednotlivých právních subjektů. Toto řazení slouží pouze pro lepší
orientaci v tabulce a nemá vliv na provedenou prioritizaci.

Stav projektových záměrů po prioritizaci dokládá tabulka Souhrn investičních záměrů
(viz Příloha č. 2).

Schválila Regionální stálá konference pro území ............................. dne ........................

Podpis předsedy RSK ...................................
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Příloha č. 1

KAP - Kraj Vysočina

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
- aktualizace 1
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

Projektové záměry v rámci výzev zaměřených na podporu infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol
Akademie - Vyšší
odborná škola,
Vybudování
Gymnázium a Střední
moderní
odborná škola
aranžérské
1. 9. 2017 uměleckoprůmyslová
2 226 943 Kč
x
x
x
x
dílny, školního
31. 5. 2018
Světlá nad Sázavou
fotoateliéru
IČO: 15060977
a pískovací
REDIZO: 600170730
dílny
IZO: 000179434;
110029267
Biskupské gymnázium
Žďár nad Sázavou
IČO: 43379486
REDIZO: 600015831
IZO: 108027457

Robotika inovativní výuka

4 900 000 Kč
s DPH

1. 9. 2017 31. 12. 2018

x

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO
Gymnázium Pacov
IČO: 03620280
REDIZO: 691007551
IZO: 000584118
GYMNÁZIUM TŘEBÍČ
IČO: 60418435
REDIZO: 600015343
IZO: 559237
Gymnázium Velké
Meziříčí
IČO: 48895393
REDIZO: 600015866
IZO: 102943508

Název
projektu1:

Modernizace
odborných
učeben
v Gymnáziu
Pacov
Vybudování
multimediálních
učeben
pro jazykové
a přírodovědné
vzdělávání
Rekonstrukce
učebny
informatiky

Gymnázium Vincence
Makovského se
sportovními třídami
Nové Město na Moravě,
Maturitu
Leandra Čecha 152,
592 31 Nové Město na zvládneme
Moravě
IČO: 48895512
REDIZO: 600015904
IZO: 102943494

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

8 000 000 Kč

1. 5. 2017 31. 12. 2017

2 500 000 Kč

únor 2017 září 17

1 100 000 Kč

květen 2017 listopad 2017

8 700 000 Kč 2017 - 2018

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Hotelová škola Světlá a
Střední odborná škola
Zvýšení
řemesel Velké Meziříčí
kompetencí
IČO: 48895377
žáků
REDIZO: 600015874
IZO: 102943524
Katolické gymnázium
Třebíč
IČO: 44065663
REDIZO: 6000015327
IZO: 044065663
Manažerská akademie
Jihlava
IČO: 25326384
REDIZO: 600014827
IZO: 108047920
Obchodní akademie a
Hotelová škola
Havlíčkův Brod
IČO: 67009425
REDIZO: 610250523
IZO: 110250541

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

3 000 000 Kč

říjen 2016 prosinec
2018

82 000 000 Kč

1. 1. 2016 31. 12. 2018

x

x

x

x

Modernizace
školy

1 100 000 Kč

1. 6. 2017 1. 6. 2018

x

x

x

x

Gastrostudio
OA a HŠ
Havlíčkův Brod

4 000 000 Kč

2017

Přístavba
a rekonstrukce
Katolického
gymnázia
Třebíč

x

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

Soukromá střední
odborná škola a střední
odborné učiliště, s.r.o.,
Znojemská 1027, 67401 Žákovská
Třebíč
truhlářská dílna
IČO: 25325531
REDIZO: 600015360
IZO: 110012283

2 800 000 Kč

Soukromá střední
odborná škola a střední
odborné učiliště, s.r.o.,
Znojemská 1027, 67401
CLIL pro SŠ
Třebíč
IČO: 25325531
REDIZO: 600015360
IZO: 110012283

1 500 000 Kč 2017 - 2018

x

15 000 000 Kč

únor 2016 31. 8. 2017

x

6 000 000 Kč

červen 2016 31. 8. 2017

Soukromá střední škola
zemědělská s.r.o.
Přístavba
IČO: 4356217
budovy školy
REDIZO: 691009465
IZO: 181078988
Soukromá střední škola
zemědělská s.r.o.
Výstavba
IČO: 4356217
zemědělského
REDIZO: 691009465
statku
IZO: 181078988

2017

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

x

x

x

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Střední odborná škola
Nové Město na Moravě
IČO: 67009425
REDIZO: 610250523
IZO: 110250541

Modernizace
technologie
truhlářské
a tesařské dílny

3 800 000 Kč

2017

x

Střední průmyslová
škola stavební
akademika Stanislava
Bechyně, Havlíčkův
Brod, Jihlavská 628
IČO: 60126698
REDIZO: 600011551
IZO: 102018006

SPŠ stavební
ak. St.
Bechyně,
Havlíčkův Brod
– přístavba,
stavební úpravy
a vybavení
pro praktickou
výuku

26 500 000 Kč

únor 2016 31. 8. 2018

x

Střední průmyslová
škola Třebíč
IČO: 66610702
REDIZO: 610250574
IZO: 110250591

Moderní
obráběcí
výukové CNC
stroje

3 000 000 Kč

2017

x

x

Střední průmyslová
škola Třebíč
IČO: 66610702
REDIZO: 610250574
IZO: 110250591

Laserová
tiskárna
na výrobu
plošných spojů

4 000 000 Kč

leden 2017 prosinec
2018

x

x

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

x

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Střední průmyslová
škola Třebíč
IČO: 66610702
REDIZO: 610250574
IZO: 110250591

Demolice
a výstavba
pavilonu B

Střední průmyslová
škola Třebíč
IČO: 66610702
REDIZO: 610250574
IZO: 110250591

Rekonstrukce
pavilonu A

Střední škola
gastronomická Adolpha
Kolpinga
IČO: 48897094
REDIZO: 600015882
IZO: 11020553

Cvičné
bezbariérové
gastronomické
pracoviště

Střední škola informatiky
a cestovního ruchu
SČMSD Humpolec,
s.r.o.
IČO: 48200948
REDIZO: 60000859
IZO: 107830396

Polygrafické
studio odborná
učebna

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

170 000 000 Kč

únor 2017 prosinec
2018

50 000 000 Kč

září 2016 srpen 2017

22 800 000 Kč
s DPH

1. 1. 2017 31. 12. 2018

4 050 000 Kč 2017 - 2018

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

x

x

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Pořízení SW
a HW Střední škola
vybudování
průmyslová technická a
učebny pro
automobilní Jihlava
výuku
IČO: 60545992
grafických
REDIZO: 600014843
programů,
IZO: 108047792
pracoviště tř.
Legionářů 3
Střední škola
průmyslová technická a
automobilní Jihlava
IČO: 60545992
REDIZO: 600014843
IZO: 108047792

Pořízení CNC
center pro
pracoviště
Polenská 2

Střední škola řemesel a
služeb Moravské
Budějovice
CNC stroje
IČO: 00055069
REDIZO: 600015408
IZO: 000055069

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

1 400 000 Kč

březen 2017 prosinec
2017

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

x

5 000 000 Kč

červenec
2017 prosinec
2018

x

x

3 000 000 Kč

2017

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Střední škola stavební
Jihlava; Střední škola
stavební Třebíč; Vyšší
odborná škola a Střední
průmyslová škola Žďár
nad Sázavou
IČO: 60545267;
60418451; 48895598
REDIZO: 600171116;
600015441; 600015971
IZO: 108047695;
000559628; 102943559

Pořízení tří
center
obnovitelných
zdrojů energie

25 500 000 Kč

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 108047954
IZO: 600014860

Přístavba nové učebny,
škola bez
bariér, žijeme
spolu

17 500 000 Kč 2016 - 2018

x

x

x

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 108047954
IZO: 600014860

Rozšíření
kmenových
učeben a
obnova
vybavení
učeben

10 000 000 Kč 2016 - 2018

x

x

x

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

červen 2017 31. 12. 2017

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

x

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 108047954
IZO: 600014860

Rekonstrukce
učeben

1 500 000 Kč 2016 - 2018

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 108047954
IZO: 600014860

SW a HW
vybavení
na ŠECR

6 500 000 Kč 2017 - 2018

Školní statek Humpolec
IČO: 00072583
REDIZO: 600032949
IZO: 000072583

Vybudování
centra
zemědělského
vzdělávání

Trivis-střední škola
veřejnoprávní a Vyšší
odborná škola
bezpečnosti silniční
dopravy Jihlava, s.r.o.,
IČO: 27711234
REDIZO: 651036232
IZO: 151036268

Forenzní
laboratoř

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

75 500 000 Kč

červen 2017 2018

1 250 000 Kč

1. 3. 2017 1. 6. 2017

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO
Trivis-střední škola
veřejnoprávní a Vyšší
odborná škola
bezpečnosti silniční
dopravy Jihlava, s.r.o.,
IČO: 27711234
REDIZO: 651036232
IZO: 151036268
Vyšší odborná škola a
Střední
škola veterinární,
zemědělská a
zdravotnická Třebíč
IČO: 60418460
REDIZO: 600015378
IZO: 000566900,
110250273
Vyšší odborná škola a
Střední
škola veterinární,
zemědělská a
zdravotnická Třebíč
IČO: 60418460
REDIZO: 600015378
IZO: 000566900,
110250273

Název
projektu1:

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Jazyková a PC
laboratoř

1 030 000 Kč

1 .12. 2016 1. 3. 2017

Traktor
pro výuku
autoškoly žáků
SŠ

1 800 000 Kč

1. 6. 2017 31. 12. 2017

Geoexpozice

1 200 000 Kč

1. 6. 2017 31. 12. 2017

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

x

x

x

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO
Vyšší odborná škola a
Střední
škola veterinární,
zemědělská a
zdravotnická Třebíč
IČO: 60418460
REDIZO: 600015378
IZO: 000566900,
110250273
Vyšší odborná škola a
Střední
škola veterinární,
zemědělská a
zdravotnická Třebíč
IČO: 60418460
REDIZO: 600015378
IZO: 000566900,
110250273
Vyšší odborná škola a
Střední odborná škola
zemědělsko-technická
Bystřice nad
Pernštejnem
IČO: 48895504
REDIZO: 600015891
IZO: 102943541;
110032420

Název
projektu1:

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

Bezbariérový
přístup do školy
a vybavení
odborných
učeben

4 900 000 Kč

1. 6. 2017 31. 12. 2017

x

x

Jezdecký klub

1 900 000 Kč

1. 5. 2017 31. 12. 2017

x

x

Modernizace
výuky
přírodovědných
oborů

5 250 000 Kč

leden 2017 prosinec
2018

x

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO
Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová
škola Žďár nad
Sázavou, Studentská 1,
591 01 Žďár nad
Sázavou
IČO: 48895598
REDIZO: 600015971
IZO: 102943559
Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová
škola Žďár nad
Sázavou, Studentská 1,
591 01 Žďár nad
Sázavou
IČO: 48895598
REDIZO: 600015971
IZO: 102943559
Vyšší odborná škola a
Střední škola hotelová
SČMSD, s.r.o
IČO: 48200930
REDIZO: 600008461
IZO: 110033795

Název
projektu1:

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Vybudování
dvou učeben
pro výuku
jazyků

červenec
1 000 000 Kč 2017 - srpen
2018

Laboratoř
elektrotechnických měření

3 900 000 Kč

duben 2017 prosinec
2018

16 000 000 Kč

1. 1. 2017 31. 12. 2018

Inovace
odborných
učeben VOŠ
Pelhřimov

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

x

x

x

x

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Vyšší odborná škola,
Obchodní akademie a
Střední odborné učiliště
technické Chotěboř
IČO: 60126671
REDIZO: 600011577
IZO: 102006954

Vybavení
centra
moderních
technologií

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

12 500 000 Kč

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

1. 9. 2016 31. 12. 2018

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

Projektové záměry v rámci výzvy zaměřené na podporu infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání - AKTUALIZACE č. 1
Agroenvironmentální
výzkumný institut z.s.
IČO: 22759395

Vzdělávací
institut

13 500 000
bez DPH

1. 10. 2016 28. 6. 2019

x

x

Biskupské gymnázium
Žďár nad Sázavou
IČO: 43379486
REDIZO: 600015831
IZO: 108027457

Vybudování
infrastruktury
a zvýšení
kvality
vzdělávání
pro neformální
a celoživotní
vzdělávání

16 252 000 Kč

leden 2018 únor 2019

x

x

Gymnázium Vincence
Makovského se
sportovními třídami
Nové Město na Moravě
IČO: 48895512
REDIZO: 605904015
IZO: 102943494

Multimédia
pro všechny

7 500 000 Kč

1. 7. 2017 20. 12. 2018

x

x

x

x

x

x

x

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO
Chaloupky o.p.s.,
školská zařízení pro
zájmové a další
vzdělávání
IČO: 25557475
REDIZO: 600030784
IZO: 108026221
Chaloupky o.p.s.,
školská zařízení pro
zájmové a další
vzdělávání
IČO: 25557475
REDIZO: 600030784
IZO: 108026221
MANOV s.r.o.
IČO: 02363755

Nadační fond Aktivní
ženy na venkově,
Golčův Jeníkov
IČO: 28855132

Název
projektu1:

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

Učebna stodola
pro rozvoj
polytechnického
vzdělávání
v ekocentru
Kněžice

11 500 000 Kč

leden 2020 prosinec
2021

x

x

Středisko Baliny
- centrum
pro zájmové,
neformální
a celoživotní
vzdělávání

20 000 000 Kč

září 2017 červen 2019

x

x

Vzdělávací
středisko
Jihlava

15 000 000 Kč

leden 2018 28. 6. 2019

3 800 000 Kč

1. 9. 2017 31. 12. 2017

3D technologie infrastruktura
pro kurzy,
výuku,
přednášky
a realizaci 3D
výroby

x

x

x

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Obec Křižánky
00531677

Pedagogickopsychologická poradna
a Speciálně
pedagogické centrum
Vysočina
IČO: 70832510
REDIZO: 600034691
IZO: 108027465

Název
projektu1:

Podpora
rozvoje
zájmového,
neformálního
a celoživotního
vzdělávání v
obci Křižánky

5 000 000 Kč

Krajské
poradenské
centrum - dům
profesí

10 000 000 Kč

2017 červen 2019

1 800 000 Kč

březen 2018 červen 2019

Střední škola informatiky
a cestovního ruchu
Multifunkční
SČMSD Humpolec,
volnočasové
s.r.o.
prostory
IČO: 48200948
REDIZO: 6600008509
IZO: 107830396
Střední zdravotnická
škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická
Havlíčkův Brod
IČO: 581119
REDIZO: 600019756
IZO: 110030559

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Simulační
centrum

1.1.2018 30.6.2018

11 200 000 Kč 2017 - 2018

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

x

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 600014860
IZO: 108047954

Nástavba
učeben
nad garážemi

15 000 000 Kč 2017 - 2020

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 600014860
IZO: 108047954

Řemeslné
učebny

10 000 000 Kč 2018 - 2020

Škola ekonomiky a
cestovního ruchu
Jihlava
IČO: 25348931
REDIZO: 600014860
IZO: 108047954

Rekonstrukce
učeben

4 000 000 Kč 2017 - 2020

x

Vyšší odborná škola a
Střední škola hotelová
SČMSD, s.r.o
IČO: 48200930
REDIZO: 600008461
IZO: 110033795

Školní klub
VOŠ a SŠH
Pelhřimov

2 000 000 Kč

1. 6. 2017 31. 12. 2018

x

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

x

x

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

x

x

x

x

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu:
název
IČO
REDIZO
IZO

Název
projektu1:

Základní škola a
mateřská škola
Křižanov, příspěvková
organizace
IČO: 43380662
REDIZO: 600130151
IZO: 102943052

Komunitní škola

Očekávaný
Očekávané
termín
celkové náklady
realizace
na projekt:
projektu:
v Kč
od - do

25 000 000 Kč

1. 5. 2017 1. 10. 2018

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
přírodní
cizí
jazyk vědy4

x

x

technické práce
a řemeslné s digitálními
obory5
technologiemi6

x

x

bezbariér.
školy,
školského
zařízení2

rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben3

x

Schválila Regionální stálá konference pro území ..........................dne........................ Podpis předsedy RSK .................................

1

Název projektu může být zkrácenou verzí popisu projektového záměru

2

Bezbariérovost je relevantní vždy, pokud bude škola/školské zařízení či jiný subjekt řešit bezbariérovost v rámci projektu, musí zde být zaškrtnuto

3

Rozšiřování kapacit kmenových učeben škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou

4

Definice přírodních věd je součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP

5

Definice technických a přírodovědných oborů je součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP

6

Schopnost práce s digitálními technologiemi je podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory

Příloha č. 2 Souhrn investičních záměrů IROP - aktualizace 1

SOUHRN INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ

Celkem

Kraj

Obec

Zřizovatel
Soukromý
sektor

Církev

MŠMT

Počet předložených záměrů (v rámci šetření NÚV)

318

265

1

35

16

1

Předpokládané náklady všech PZ (dle šetření NÚV)
v mil. Kč

2 000,27

1 653,17

8,00

174,60

161,50

3,00

Počet záměrů s nejvyšší prioritou
v rámci výzvy č. 32 a 33 IROP

42

25

1

13

3

0

Předpokládané náklady PZ s nejvyšší prioritou
v rámci výzvy č. 32 a 33 IROP

623,61

421,68

8,00

84,23

109,70

0

Počet předložených záměrů
(v rámci vlastního šetření pro výzvu č. 56 a 57 IROP)

48

4

31

12

1

0

383,79

31,90

239,04

96,60

16,25

0

18

3

2

12

1

0

Předpokládané náklady PZ s nejvyšší prioritou
v rámci výzvy č. 56 a 57 IROP

171,55

28,70

30,00

96,60

16,25

0

Předpokládané náklady záměrů
s nejvyšší prioritou celkem

795,16

450,38

38,00

180,83

125,95

0

Předpokládané náklady všech PZ
v rámci výzvy č. 56 a 57 IROP v mil. Kč
Počet záměrů s nejvyšší prioritou
v rámci výzvy č. 56 a 57 IROP
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