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evidenční číslo
projektu

žadatel (název organizace)

název projektu

rozpočet celkem

dotace v %

dotace v Kč

1-3-0609

Česká zemědělská akademie v Humpolci,
střední škola

Vybavení pedagogického sboru notebooky

330 000,00 Kč

80,00%

264 000,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu v oblasti notebooků pro zaměstnance na cca 30%.OI doporučuje schválit dotaci.

264 000,00 Kč

2-3-0609

Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie
Velké Meziříčí

Modernizace výpočetní techniky Hotelové
školy Velké Meziříčí

500 000,00 Kč

80,00%

400 000,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu v oblastech: dataprojektory cca 170% (9 dataprojektorů, standard je 5,3),
tiskárny 85%, licence software (operační systém, antivir…) plná podpora standardu, notebooky – méně než 10% standardu,
výměna17 PC – 100% v oblasti průměrného stáří PC tj. 36 měsíců, OI doporučuje krátit dotaci o dataprojektory

385 720,00 Kč

26 400,00 Kč

stanovisko OI (Radek Brychta)

dotace v Kč návrh OI

3-3-0609

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Čistka

120 000,00 Kč

80,00%

96 000,00 Kč

Ze zaslaných dat organizace není možné posoudit oprávněnost dotace u 6 ks PC. Organizace dle e-kraje má 1PC stáří 120
měsíců, zbytek 68 a méně. Dle popisu projektu je záměrem vyměnit 6PC stáří 92 až 120 měsíců. Dle závěrečného stavu má
být průměrné stáří PC 33 měsíců, standard definuje jako mezní hodnotu 40 měsíců. Z tohoto dokumentu tedy vyplývá, že je
nutno dotaci krátit, bohužel v důsledku nesrovnalosti dat není možno zjistit o kolik -> tuto část dotace OI doporučuje vyjmout.
Organizace má mít dle standardu 2 tiskárny, pořízení tiskárny v projektu dojde k naplnění na 100%. Doporučujeme schválit.
Externí datové úložiště pro zálohování dat je také v souladu se standardem. Monitory jsou brány jako logická část počítače
podobně jako např. klávesnice a myš, doporučujeme schválit. OI doporučuje dotaci krátit o PC.

4-3-0609

Dům dětí a mládeže u Aleje, Havlíčkův Brod,
Masarykova 2190

Učebna IT DDM H. Brod

90 310,00 Kč

79,73%

72 000,00 Kč

Licence Office, operačního systému, síťový aktivní prvek, antivirové řešení - vše je plně podporováno krajskými standardy ICT.
Notebooky pro zaměstnance jsou hluboko pod standardem – cca 20%. Výměna zastaralé tiskárny také. OI doporučuje schválit
dotaci.

72 000,00 Kč

5-3-0609

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Třebíč

Vybavení učitelů notebooky v souladu se
„Standardem ICT“ organizací zřizovaných
krajem Vysočina

391 000,00 Kč

80,00%

312 800,00 Kč

Realizací projektu dojde ke 100% naplnění standardu v kapitole notebooky pro zaměstnance. OI doporučuje schválit dotaci.

312 800,00 Kč

6-3-0609

Domov důchodců Ždírec, příspěvková
organizace

Modernizace ICT

387 940,00 Kč

80,00%

310 352,00 Kč

Veškeré části projektu které se dotýkají položek standardu jsou v normě tj. <=100%. Konkrétně se jedná o server, zálohování,
aktivní prvky sítě, antivir, PC pro zaměstnance, tískárna…
V rozpočtu projektu se zdají být poněkud „zaokrouhlené” ceny. Při vyúčtování předpokládáme nižší skutečnost. Doporučujeme
pozornost při vyúčtování a kontrole. OI doporučuje schválit dotaci.

310 352,00 Kč

7-3-0609

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová
škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1

Podpora výuky jazyků

145 000,00 Kč

80,00%

116 000,00 Kč

Projekt povýší standard v oblasti interaktivních tabulí na 20%. Aktivní prvek včetně pasivních částí je 100% standardem
podporován (LAN, síťové prvky Switch). OI doporučuje schválit dotaci.

116 000,00 Kč

8-3-0609

Dům dětí a mládeže Jihlava

Výměna starých PC

95 172,00 Kč

78,99%

75 172,00 Kč

Výměnou zastaralých PC za nová vč. operačního systému dojde ke snížení průměrného stáří na 48 měsíců, standardem je 42
měsíců. Zálohování dat na externí datový disk je také standardem podporován. OI doporučuje schválit dotaci.

75 172,00 Kč

9-3-0609

Střední škola automobilní Jihlava

Moderní ICTjako předopklad pro práci učitele a
žáka s informacemi

210 500,00 Kč

80,00%

168 400,00 Kč

Projekt se dotýká několika kapitol standardu: Softwarového balíku Office který bude po realizaci nainstalován zhruba na 70%
počítačů (standardem ve školství je 100%), zabezpečení stanic firewallem (také 100%), pořízením druhé interaktivní tabule
dojde k naplění standardu na 75%. Dále jsou v projektu kapitoly které nejsou standardizovány: aplikace COREL pro výuku
grafiky a tvorbu školního časopisu a kompletní sytém (Software+Hardware) pro “vyčítání” dat s řídících jednotek automobilů.
Tuto část navrhujeme vyjmout. OI doporučuje krátit dotaci

56 800,00 Kč

10-3-0609

Základní škola Moravské Budějovice,
Dobrovského 11

Modernizace hardware

40 000,00 Kč

80,00%

32 000,00 Kč

Realizací dojde k naplnění standardu v počítačích pro cca 40% zaměstnanců což je stále pod definovanou “normou”. V oblasti
barevných laserových tiskáren bude organizace taktéž po realizace projektu na téměř 40% standardu. OI doporučuje schválit
dotaci.

32 000,00 Kč

11-3-0609

Gymnázium Jihlava

Ověření nasazení netbooků a implementace
nových softwarových řešení

215 200,00 Kč

80,00%

172 160,00 Kč

10 notebooků z projektu pozvedne standard v organizaci na 40%, aktivní síťový prvek je také standardem podporován.
Specializovaný software pro výuku není blíže standardem podporován, navrhujeme vyjmout. Software AuditPRO je také
obtížně zařaditelný do nějaké kategorie standardu, navrhujeme také vyjmout. ISA server spadá do kategorie standardu
firewally a je podporován stejně tak i operační systém Windows pro servery. OI doporučuje krátit dotaci

114 560,00 Kč

12-3-0609

Střední škola stavební Jihlava

124 500,00 Kč

80,00%

99 600,00 Kč

I po realizaci projektu bude průměrné stáří počítačů stále o cca 10 měsíců vyšší než definuje standard. OI doporučuje schválit
dotaci.

99 600,00 Kč

13-3-0609

Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod

385 881,00 Kč

80,00%

308 700,00 Kč

Pruměrné stáří PC vlivem realizace projektu poklesne na 66 měsíců což je stále více než 36 měsíců definovaných jako
standard pro tuto organizaci. OI doporučuje schválit dotaci.

308 700,00 Kč

14-3-0609

Střední škola řemesel a služeb Velké
Meziříčí

Doplnění stanic pro žáky

42 500,00 Kč

80,00%

34 000,00 Kč

Navýšení počtu PC pro žáky včetně licencí Office dojde ke zvýšení standardu na více jak 50%, pokrytí WiFi signálem je také
podporováno. OI doporučuje schválit dotaci.

34 000,00 Kč

15-3-0609

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Zvýšení standardu ICT

96 500,00 Kč

80,00%

77 200,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu na necelých 20% (7 notebooků pro až 40 zaměstnanců). OI doporučuje schválit
dotaci.

77 200,00 Kč

Získání licencí grafického software Zoner do
výuky

35 179,00 Kč

80,00%

28 143,00 Kč

Organizace žádá o dotaci na jiný aplikační software – grafický editor, který není standardem blíže specifikován. OI
nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

Získání licencí SELECT Microsoft Office 2007

99 800,00 Kč

80,00%

79 840,00 Kč

Nákup licencí MS Office je standardem u školských organizací 100% podporován. OI doporučuje schválit dotaci.

79 840,00 Kč
64 000,00 Kč

16-3-0609

17-3-0609
18-3-0609
19-3-0609
20-3-0609
21-3-0609
22-3-0609

Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská a zdravotnická
Třebíč
Vyšší odborná škola a Střední škola
veterinární, zemědělská a zdravotnická
Třebíč
Střední škola řemesel a služeb Moravské
Budějovice
Střední odborná škola Nové Město na
Moravě
Domov pro seniory Mitrov, příspěvková
organizace
Střední škola technická Jihlava
Střední škola technická Jihlava

Modernizace počítačových stanic v učebně
CAD
Dovybavení učebny PEK notebooky a obměna
17. starých PC na učebně výpočetní techniky
na pracovišti Kyjovská

Instalace srtukturované kabeláže

139 212,00 Kč

45,97%

64 000,00 Kč

Rekonstrukce počítačové sítě je naprosto v souladu s kategoriemi standardu strukturovaná kabeláž a kategorie kabeláže. OI
doporučuje schválit dotaci.

Nákup interaktivních tabulí

390 000,00 Kč

80,00%

312 000,00 Kč

Pořízením interaktivní tabule dojde k navýšení standardu na 80% v patřičné kategorii. OI doporučuje schválit dotaci.

312 000,00 Kč

PC pro práci s dokumentací klienta

98 000,00 Kč

79,59%

78 000,00 Kč

Projekt je v souladu se standardem – kategorie PC na zaměstnance, notebooky pro zaměstnance. OI doporučuje schválit
dotaci.

78 000,00 Kč

Dovybavení učebny mechatroniky

55 346,00 Kč

80,00%

44 277,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu v kategorii interaktivní tabule na 30%. OI doporučuje schválit dotaci.

44 277,00 Kč

44 277,00 Kč

Z vyplněných dat v e-kraji organizace vyplývá, že SŠ žádá o devátý dataprojektor což činí 126% standardu při počtu 473
studentů. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

Dovybavení učebny odborných předmětů

55 346,00 Kč

80,00%
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23-3-0609

Střední škola technická Jihlava

24-3-0609
25-3-0609

0,00 Kč

Dovybavení učeben vizualizéry

18 800,00 Kč

80,00%

15 040,00 Kč

Střední škola technická Jihlava

NTB pro prezentace školy

34 000,00 Kč

80,00%

27 200,00 Kč

Střední škola technická Jihlava

Prodloužení licence SW KOVOPROG

16 660,00 Kč

80,00%

13 328,00 Kč

26-3-0609

Střední škola technická Jihlava

NTB pro potřeby odborných předmětů

26 000,00 Kč

80,00%

20 800,00 Kč

27-3-0609

Střední škola technická Jihlava

Elektronická žákovská knížka

60 400,00 Kč

80,00%

48 320,00 Kč

28-3-0609

Gymnázium Havlíčkův Brod

Podpora vizualizace výuky na GHB

166 200,00 Kč

80,00%

132 960,00 Kč

Vybavení ICT

100 000,00 Kč

80,00%

80 000,00 Kč

Bezdrátové připojení na internet

11 000,00 Kč

80,00%

8 800,00 Kč

Wifi připojení k internetu je standardem podporováno, organizace zajistí bezdrátové připojení ve všech lokalitách, budovách.
OI doporučuje schválit dotaci.

8 800,00 Kč

Modernizace počítačové učebny

98 820,00 Kč

80,00%

79 056,00 Kč

Po realizaci projektu dojde ke snížení průměrného stáří na 100% pro danou kategorii organizace – průmerné stáří počítače. OI
doporučuje schválit dotaci.

79 056,00 Kč

Pořízení nového výkonnějšího serveru

98 900,00 Kč

79,00%

78 131,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu v oblasti serverů v organizaci na bezmála 80%. OI doporučuje schválit dotaci.

Modernizace vybavení školy v oblasti ICT

470 688,00 Kč

78,61%

370 000,00 Kč

29-3-0609

30-3-0609

31-3-0609
32-3-0609
33-3-0609

Odborné učiliště a Praktická škola,
Černovice, Mariánské náměstí 72
Vysočina Education, školské zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků
a středisko služeb školám, příspěvková
organizace
Dům dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou,
Dolní 3
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Jihlava
Gymnázium Žďár nad Sázavou

Vizualizéry standard nespecifikuje a nepodporuje je v dotačním řízení. OI nedoporučuje schválit dotaci.
Organizace špatně vyplnila tabulku stavu po realizaci projektu. Vycházíme-li z dat před realizací v aplikaci e-kraj bude se
jednat o 11 notebook v org. pro zaměstnance což je zjevně pod standardem - cca 22% (org. může mít až cca 51 notebooků
pro zaměstnance ze 64). OI doporučuje schválit dotaci.
Specializovaný software Kovoprog není standardem podporován. OI nedoporučuje schválit dotaci.
Podobně jako žádost stejné školy, pouze se o jeden kus zvýší počet notebooků pro zaměstnance -> naplnění standardu bude
činit cca 24%. OI doporučuje schválit dotaci.
Znovu organizace vyplnila špatně tabulku po realizaci projektu. Vycházíme-li z dat před realizací projektu, aplikaci e-kraj, org.
bude mít třetí server, což je 100% plnění vůči standardu. OI doporučuje schválit dotaci.
Realizací projektu dojde k naplnění standardu v oblasti dataprojektorů na téměř 100%. Notebooky pro zaměstnance jsou
hluboko pod standardem. OI doporučuje schválit dotaci.
Pořízením 6 ks PC pro žáky dojde ke změně standardu na 65%. S notebooky pro zaměstnance je organizace taktéž
organizace hluboko pod standardem – cca 10%. OI doporučuje schválit dotaci.

Realizací projektu dojde ke snížení průměrného stáří PC v organizaci na 100% standardu – 36 měsíců. OI doporučuje schválit
dotaci.
Pouze 19 notebooků pro zaměstnance školy po realizaci projektu znamená naplnění standardu na cca 20%. OI doporučuje
schválit dotaci.
Kancelářský balík MS Office, operační systém Windows jsou standardem 100% podporovány. Organizace má dle standardu
provozovat 3.5 serverů, OI navrhuje zaokrouhlit standard nahoru tj. na 4 servery, o tento cílový počet i organizace žádá. OI
doporučuje schválit dotaci

27 200,00 Kč
0,00 Kč
20 800,00 Kč
48 320,00 Kč
132 960,00 Kč
80 000,00 Kč

78 131,00 Kč
370 000,00 Kč
36 000,00 Kč

34-3-0609

Střední škola Pelhřimov, Friedova 1469

Doplnění ICT stardardu v oblasti hardware

45 000,00 Kč

80,00%

36 000,00 Kč

35-3-0609

Vyšší odborná škola a Obchodní akademie
Chotěboř

Aktualizace MS Office, Windows a urychlení
přístupu na servery

99 900,00 Kč

79,98%

79 900,00 Kč

36-3-0609

Základní škola a Mateřská škola při
zdravotnických zařízeních kraje Vysočina

Dotace ICT 3. kolo

99 996,00 Kč

80,00%

79 996,00 Kč

Excelovská tabulka koncového stavu není vyplněna korektně, dalším problémem jsou nevyplněná data v aplikaci e-kraj. Z
těchto důvodů není možné posoudit oprávněnost dotace. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

Interaktivní tabule, kopírovací stroj jsou části projektu které jsou v souladu se standardem (obé na rovných 100%). Monitory
jsou brány jako logická část počítače vůči standardu podobně jako např. klávesnice a myš, doporučujeme schválit. V této
souvislosti je nutné zmínit, že organizace nevyplnila podrobný rozpočet projektu. Doporučujeme tedy schválit plnou výši dotace
tak jak navrhuje organizace a při vyúčtování provést kontrolu čerpání.

114 400,00 Kč

Projektem dojde ke snížení průměrného stáří PC na 42 měsíců, standard definuje 36. OI doporučuje schválit dotaci.

79 000,00 Kč

37-3-0609

Základní škola Nové Město na Moravě, Málá
154

Obnova ICT 2009 3. kolo

143 000,00 Kč

80,00%

114 400,00 Kč

38-3-0609

Střední odborné učiliště technické,
Chotěboř, Žižkova 1501

Modernizace učebny Informatiky

99 000,00 Kč

79,80%

79 000,00 Kč

39-3-0609

Střední odborné učiliště technické,
Chotěboř, Žižkova 1501

Interaktivní výuka jazyků

87 000,00 Kč

79,31%

69 000,00 Kč

40-3-0609

Střední odborné učiliště technické,
Chotěboř, Žižkova 1501

Podpora prostředky ICT v odborném výcviku.

80 000,00 Kč

80,00%

64 000,00 Kč

41-3-0609

Základní škola speciální a Praktická škola
Černovice

Modernizace ICT ve škole 2009 - 3.kolo

78 700,00 Kč

79,67%

62 700,00 Kč

42-3-0609

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Doplnění počtu počítačů pro učitele

120 000,00 Kč

80,00%

Realizací projektu dojde k naplnění standardu v čb. tiskárnách na více jak 200%. Pořízením druhé interaktivní tabule vč.
dataprojektoru dojde k naplnění standardu na necelých 80%. PC vč. MS Office z projektu sníží průměrné stáří na 42 měsíců.
OI doporučuje krátit dotaci o dataprojektor.
Realizací projektu dojde k naplnění standardu v čb. tiskárnách na více jak 200%. Licence specializovaného SW nejsou
standardem podporovány. Průměrné stáří PC se sníží na 42 měsíců, standard je 40. OI doporučuje krátit dotaci o
specializovaný software + tiskárnu
Projektem dojde ke snížení průměrného stáří PC na 42 měsíců. Software zmíněný v dotaci není podporován. OI doporučuje
krátit dotaci o specializovaný software který není podporován standardem.

79 900,00 Kč

65 600,00 Kč
34 240,00 Kč
49 120,00 Kč

96 000,00 Kč

Po realizaci projektu bude organizace stále pod standardem v kategorii notebooky pro zaměstnance. Bohužel žádost nebyla el.
podepsaná (první podání), druhé podání podepsané bylo, ale obsahovalo pouze fomulář žádosti, tudíž nedošlo k řádnému
podání. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

79 500,00 Kč

43-3-0609

Gymnázium Třebíč

Revitalizace dataprojektorového vybavení
školy - I. fáze

99 500,00 Kč

79,90%

79 500,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu na 60% v oblasti dataprojektorů. Výměnou notebooků dojde po realizaci
projektu ke 100% naplnění v kategorii průměrného stáří PC. Kancelářský balík a antivir jsou také standardem podporovány. OI
doporučuje schválit dotaci.

44-3-0609

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

Obnova ICT vybavení učebny pro výuku
automatizace a programování PLC automatů

86 800,00 Kč

78,34%

68 000,00 Kč

Monitory, grafické karty jsou brány jako logická část počítače podobně jako brašna k notebooku také v tomto projektu.
Notebooky pro zaměstnance jsou hluboko pod normou. OI doporučuje schválit dotaci

68 000,00 Kč

45-3-0609

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

176 200,00 Kč

76,62%

135 000,00 Kč

Realizací projektu dojde ke snížení průměrného stáří na 53 měsíců, což je stále více než definuje standard. OI doporučuje
schválit dotaci

135 000,00 Kč

92 400,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu na více jak 20% v kategorii notebooků pro zaměstnance.OI doporučuje schválit
dotaci

92 400,00 Kč

100 000,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu na méně jak 15% v kategorii notebooků pro zaměstnance. MS Office by měly
být dostupné na 100% počítačů, nyní organizace naplňuje standard zhruba na 80%. OI doporučuje schválit dotaci.

100 000,00 Kč

92 800,00 Kč

Elektronická evidence výpůjček bohužel není podporována standardem takže na programové vybavení včetně čtečky čár.
kódů, speciální tiskárny, laminátoru atd. není možné čerpat dotaci. Zbývá pouze klasická tiskárna a notebook, který lze v
souladu se standardem z dotace pořídit. OI doporučuje krátit dotaci.

20 880,00 Kč

137 326,00 Kč

Realizací projektu dojde k naplnění standardu: 1. v interaktivních tabulích na 100%, 2. v kancelářském balíku OFFICE taktéž
na 100%. Ochrana napájení není standardem řešena, tuto část je nutno vyjmout. OI doporučuje krátit dotaci.

134 661,00 Kč

79,60%

409 383,00 Kč

Počtem PC pro žáky bude organizace na 80% standardu, průměrné stáří bude po schválení a realizaci projektu standardních
36 měsíců – 100%. OI doporučuje schválit dotaci.

409 383,00 Kč

46-3-0609

Střední škola technická Žďár nad Sázavou

47-3-0609

Vyšší odborná škola a Střední odborná
škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem

Obnova ICT vybavení učebny pro žáky
ubytované na domově mládeže
Notebooky pro učitele školní předmětové
komise ICT.
Zkvalitnění komunikačních prostředků rodičů a
žáků se školou
Elektronická katalogizace knihovny GVM

120 000,00 Kč
125 000,00 Kč

80,00%

48-3-0609

Gymnázium Velké Meziříčí

49-3-0609

Základní škola a Praktiká škola Velké
Meziříčí

50-3-0609

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Třešť

Upgrade pracovních stanic

51-3-0609

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Zabezpečení objektu Karoliny Světlé 2
kamerovým systémem

245 824,00 Kč

80,00%

196 659,00 Kč

Kopletní dodávka kamerového systému není standardem podporována. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

52-3-0609

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Vybudování multimediální učebny

104 958,00 Kč

79,99%

83 958,00 Kč

83 958,00 Kč

53-3-0609

Gymnázium Pacov

Modernizace IT a přechod na nový OS

107 350,00 Kč

79,18%

85 000,00 Kč

54-3-0609

Domov důchodců Humpolec, příspěvková
organizace

Instalace sítě a serveru

182 578,00 Kč

80,00%

146 062,00 Kč

Realizací projektu dojde k plnění standardu v kategorii interaktivních tabulí na 31%. OI doporučuje schválit dotaci.
Realizací projektu dojde k lehkému nadstardu v oblasti průměrného stáří PC o 1,5 měsíce. Vzhledem k měsíci podání žádosti
– říjen a finální realizaci přelom listopad/prosinec bude organizace na 100% standardu tj. 36 měsíců. OI doporučuje schválit
dotaci.
Organizace má dle standardu provozovat 1 server tj. 100%, UTP kabeláž je také podporována. Standardem ale není
podporován UPS záložní zdroj. OI doporučuje krátit dotaci.

Interaktivní tabule, ochrana dat, Office 2007

116 000,00 Kč

77,00%

174 871,00 Kč
514 300,00 Kč

80,00%
78,53%

85 000,00 Kč
140 607,00 Kč
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55-3-0609

Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova
875

ICT modernizace jazykové učebny

74 400,00 Kč

80,00%

59 520,00 Kč

“Technická specialitka” v projektu - distribuce audio a video signálu z centrálního PC na ostatní (žákovské) bohužel není
podporována standardem. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

V žádosti organizace se objevují nesrovnalosti které znemožňují hodnocení oprávněnosti dotace. Org. vyplnila před realizací
projektu 5 dataprojektorů a PC s pruměrným stářím cca 50 měsíců. S žádosti vyplývá, že je záměrem osadit jeden projektor do
učebny prozatím bez dataprojektorů, tedy cílový stav by měl být pravděpodobně 6 kusů. V tabulce popisující koncový stav po
realizaci projektu je ale uvedeno 5 kusů. Podobné nesrovnalosti jsou u počítačů. Před projektem, dle vyplněných dat v e-kraj,
je stáří cca 50 měsíců, po realizaci projektu a výměně 11 PC za nová dle dat od organizace dojde ke “snížení” průměrného
stáří na 71 měsíců. Z těchto dat není možné posoudit oprávněnost dotace. Vzhledem k projektu zaslanému téměř ke konci
období vyhrazený pro sběr žádostí, nebyl již časový prostor pro komunikaci s organizací a zjištění kde se stala chyba a
sjednání nápravy. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

56-3-0609

Střední škola řemesel Třebíč

Plnění standardu ICT

200 000,00 Kč

80,00%

160 000,00 Kč

57-3-0609

Dům dětí a mládeže Bystřice nad
Pernštejnem

Obnova a doplnění vybavení ICT

97 924,00 Kč

79,65%

78 000,00 Kč

58-3-0609

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava Helenín, Hálkova 42

Obnova zastaralého ICT vybavení

451 000,00 Kč

80,00%

360 800,00 Kč

59-3-0609

Střední průmyslová škola Třebíč

Vybavení pracovišť učitelů prac. stanicemi.

123 000,00 Kč

80,00%

98 400,00 Kč

Realizací projektu dojde ke snížení průměrného stáří které je stále nad standardem 36 měsíců. OI doporučuje schválit dotaci.

98 400,00 Kč

65 600,00 Kč

Organizace nevyplnila v tabulce koncového stavu správné údaje. Vycházíme-li z aplikace e-kraj před projektem má organizace
21 dataprojektorů což je již nyní cca 140%. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč
256 000,00 Kč

60-3-0609

360 800,00 Kč

Multimedializace kmenových učeben

61-3-0609

Střední průmyslová škola Třebíč

Snížení průměrného věku žákovských prac.
Stanic

320 000,00 Kč

80,00%

256 000,00 Kč

Realizací projektu dojde ke snižení průměrného stáří na 55 měsíců které je stále vysoko nad standardem 36 měsíců. OI
doporučuje schválit dotaci.

62-3-0609

Obchodní akademie a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obnova HW na OA a JŠ Jihlava.

227 000,00 Kč

80,00%

181 600,00 Kč

Realizací dojde k plnění standardu v oblasti průměrného stáří počítačů na 100% standardu. OI doporučuje schválit dotaci.

181 600,00 Kč

63-3-0609

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

Náhrada nefunkčního zařízení a rozvoj ICT v
Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod

99 543,00 Kč

80,00%

79 634,00 Kč

Standard počítá s PC na každého zaměstnance a již v současnosti je počet PC v organizaci nad 100%. Také nedoporučujeme
schválit dotaci na kameru, není standardizovaná. Monitory jsou brány vůči standardu jako logická část počítače podobně jako
např. klávesnice a myš, doporučujeme schválit. OI doporučuje krátit dotaci.

16 434,00 Kč

64-3-0609

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Integrace síťové infrastruktury

850 000,00 Kč

58,82%

500 000,00 Kč

65-3-0609

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace

Rozšíření funkcionality EIS FENIX

99 100,00 Kč

80,00%

79 280,00 Kč

66-3-0609

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace

Nákup a instalace síťového přepínače

99 928,00 Kč

80,00%

79 942,00 Kč

Aktivní prvky sítě jsou standardem podporovány, a to zejména pokud je organizace připojena do páteřní optické sítě Rowanet,
kde existují I typová doporučení. OI doporučuje schválit dotaci.

79 942,00 Kč
79 968,00 Kč

67-3-0609
68-3-0609
69-3-0609

Centrum - Dům dětí a mládeže,Ledeč nad
Sázavou,Husovo náměstí 242

80,00%

13 774,00 Kč

Střední průmyslová škola Třebíč

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková
organizace
Základní škola Rapotice, příspěvková
organizace

82 000,00 Kč

Organizace nevyplnila v žádosti nejdůležitější položku celé dotace kterou je průměrné stáří PC se kterou je pak porovnávána
vůči standardu. Z těchto důvodu není možno doporučit schválení dotace na nákup 8 PC. Software zmíněný v dotaci – Pinnacle
studio, Zoner není standardem podporován. Organizace bude mít, dle zaslaných dat, první dataprojektor - vůči standardu zcela
legitimní (<100%) nárok. OI doporučuje krátit dotaci.
Nepříliš dobrý stav výpočetní techniky v organizaci se snaží škola vylepšit pořízením 22(!) počítačů včetně softwarového
vybavení. Projekt je v souladu se standardem -> dojde ke snížení průměrného stáří počítače v organizaci na 39 měsíců,
standard je 32 měsíců. OI doporučuje schválit dotaci.

Realizací projektu dojde k naplnění standardu v oblasti serveru na více jak 90%, navíc i virtualizace je standardem u nemocnic
podporována. OI doporučuje schválit dotaci.
Veškerý hardware v dotaci je v porovnání se standardem v pořádku. Trošku problematičtější je situace s programových
vybavením pro evidenci skladu. Dle OI jde o součást ekonomickeho informačního systemu který je u nemocnic standardem
podporován. OI doporučuje schválit dotaci.

500 000,00 Kč
79 280,00 Kč

Rozšíření funkcionality síťového přepínače

99 960,00 Kč

80,00%

79 968,00 Kč

Ve své podstatě velmi podobné dotaci uvedené výše, s tím, že zde je navíc uveden aktivní prvek jehož primární funkce je
Firewall – ukotven ve standardu. OI doporučuje schválit dotaci.

obnova HW vybavení IT školy a elektronická
žákovská knížka

20 935,00 Kč

80,00%

16 748,00 Kč

Nejedná se o krajskou PO - nedoporučujeme schválit, dotace jsou určeny pouze pro krajské PO.

0,00 Kč

22 128,00 Kč

Organizace má dle standardu provozovat jeden server – na projekt je v porovnání se standardem možno čerpat dotaci a to
včetně operačního systému. UPS je bohužel nutno z dotace vyjmout, standard s ní nepočítá. OI doporučuje krátit dotaci

20 128,00 Kč
57 600,00 Kč

Server - výměna

27 660,00 Kč

80,00%

Rozšíření učebny CAD

125 000,00 Kč

80,00%

100 000,00 Kč

Dle uvedeného počtu počítačů v organizaci je škola nad standardem a to o necelých 30%, z tohoto důvodu nedoporučujeme
tuto část projektu podpořit. Monitory jsou brány jako logická část počítače vůči standardu podobně jako např. klávesnice a
myš, doporučujeme schválit. OI doporučuje krátit dotaci na 16 monitorů.

Střední průmyslová škola Jihlava

Rozšíření učebny CNC programování

212 000,00 Kč

80,00%

169 600,00 Kč

Hodnocení tohoto projektu je stejné jako u předchozího, škola je nad standardem v oblasti počtu PC a vzhledem k tomu, že
projekt je zaměřen na další rozšíření počtu počítačů, není možné projekt podpořit. OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

72-3-0609

Střední průmyslová škola Jihlava

Výměna CRT monitorů za LCD v odborných
učebnách a kabinetech.

148 500,00 Kč

80,00%

118 800,00 Kč

Monitory jsou brány jako logická část počítače vůči standardu podobně jako např. klávesnice a myš, doporučujeme schválit.

118 800,00 Kč

73-3-0609

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Vybavení softwarem, stolní tiskárnou a
externími paměťmi

99 950,00 Kč

80,00%

79 960,00 Kč

Při porovnání se standardem vychází bez problémů tiskárna (100%) i externí datové – zálohovací – úložiště. Grafický software
není standardem podporován. OI doporučuje krátit dotaci.

10 760,00 Kč

74-3-0609

Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková
organizace

Modernizace ICT

39 000,00 Kč

80,00%

31 200,00 Kč

Organizace se po schválení a realizaci projektu dostane na úroveň standardu v průměrném stáří PC. Bohužel ale žádost
nebyla elektronicky podepsána (povinná podmínka). OI nedoporučuje schválit dotaci.

0,00 Kč

128 225,00 Kč

78 207,00 Kč

70-3-0609

Střední průmyslová škola Jihlava

71-3-0609

75-3-0609

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Dotace na realizaci Standardu ICT vybavení

480 503,00 Kč

80,00%

384 402,00 Kč

Organizace v některých položkách špatně vyplnila tabulku konečného stavu, vzhledem k zaslání na poslední chvíli již není
možné požádat o opravu (týká se zejména položek PC v dotaci). Z ostatních dat vůči standardu lze podpořit části týkající se
bezpečnosti a antivirového řešení a serverů. Upgrade stanic - paměti, LCD panelů nejsou standardem podporovány. OI
doporučuje krátit dotaci, do dotace bude zahrnut kompletní server, bezpečnost. licence antiviru a také některé konzultační
práce.

76-3-0609

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková
organizace

Úprava a modernizace vnitřní sítě v budově
Muzea Vysočiny Masarykovo nám. 55 a nákup
monitoru pro práci výtvarníka a 2
kancelářeských PC

97 759,00 Kč

80,00%

78 207,00 Kč

Projekt se dotýká několika částí standardu, zejména jde o realizaci strukturované kabeláže, optiky, aktivních prvů sítě a je s
nimi v souladu. OI doporučuje schválit dotaci.

77-3-0609

Gymnázium Pelhřimov

Efektivní správa a interaktivní výuka

73 300,00 Kč

80,00%

58 640,00 Kč

78-3-0609

Základní umělecká škola, Bystřice nad
Pernštejnem, Zahradní 622

Modernizace ICT ZUŠ Bystřice n.P.

97 163,00 Kč

77,36%

75 163,00 Kč

79-3-0609

Junior - dům dětí a mládeže, středisko
volného času, Chotěboř, Tyršova 793

Doplnění učebny pro výuku IT

97 951,00 Kč

79,63%

12 398 407,00 Kč

78 000,00 Kč

Pořízením sedmého dataprojektoru dojde k naplnění standardu na rovných 100%. 1 notebook a 1 PC pro správce se
standardem příliš nepohne a stále bude organizace dosti nízko v porovnání se standardem. Organizace nevyplnila počet
scannerů po realizaci projektu – navrhujeme vyjmout. OI doporučuje krátit dotaci
Realizací projektu dojde k naplnění standardu na 100% v oblasti interaktivních tabulí, cca 80% v oblasti notebooků a PC pro
zaměstnance jsou hluboko pod standardem. Specializované hudební programové vybavení není standardem podporováno a
doporučujeme jeho zakoupení z fondu organizace. OI doporučuje krátit dotaci.
Výměnou zastaralých PC za nová vč. operačního systému dojde ke snížení průměrného stáří na 60 měsíců což je stále více
než definuje standard. Jedna kopírka pozvedne standard na 100%. Micorosoft Office a antivirus jsou také standardem
podporovány.

9 661 232,00 Kč

55 840,00 Kč
71 450,00 Kč
78 000,00 Kč
7 801 545,00 Kč

modře - dotace krácena, červeně - dotace zamítnuta

