
cizí jazyky
přírodní vědy 

3) polytechnické 
vzdělávání 4)

práce s 
digitálními 

tech. 5)

A01 A 2 Liberecký kraj 1

Střední průmyslová 
škola technická, 
Jablonec nad Nisou, 
Belgická 4852, 
příspěvková
organizace

Liberecký kraj
70891508

18385036 107850214 600010490

Centrum odborného 
vzdělávání LK strojírenství a 
robotiky - SPŠT Jablonec nad 
Nisou, p. o.

Jablonec nad 
Nisou

Rekonstrukce výukových prostor I. podlaží v učebně KOM (Kontrola a měření) včetně pořízení přístrojového 
vybavení – stavební úpravy týkající se rekonstrukce stropů a osvětlení, pořízení nábytku a zejména moderního 
strojního vybavení 
-rekonstrukce výukových prostor II. podlaží v učebně robotiky a dílnách odborného výcviku strojního i ručního 
obrábění kovů vč. vybavení – doplnění výukové učebny robotiky o školní robotické pracoviště, rekonstrukce 
učeben strojního a ručního obrábění kovů (dílna CNC, soustružna, frézárna)
-modernizace kovárny ve III. podlaží vč. vybavení – přebudování vzduchotechniky, vybudování nového lapače 
kouře a zplodin, pořízení nových kovářských výhní, případně kovadliny a příslušenství k provozu
-rekonstrukce výukových prostor V. podlaží v dílnách pro výuku oborů Elektrikář silnoproud, Elektrikář 
slaboproud a Mechanik elektrotechnik vč. vybavení – vybudování 3 „elektro-dílen“ s vybavenými žákovskými 
pracovišti po 12 stanovištích a pořízení vybavení pro tato stanoviště

43 822 986,66 Kč                  37 249 538,66 Kč                  01.04.2023 31.12.2024 x x RCO 67 620

zpracovaná DPS, 11/2022 bude zahájeno 
zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, 

zpracovány technické specifikace 
pořizovaného vybavení

ano

A02 A 7 Liberecký kraj 2

Střední zdravotnická 
škola, Turnov, 28. října 
1390, příspěvková 
organizace

Liberecký kraj
70891508

00581071 110010311 600019802
Centrum odborného 
vzdělávání LK zdravotnicko-
sociální - SZŠ Turnov, p. o.

Turnov

Vybudování střešní nástavby, která umožní přidání 4 učeben včetně kabinetů a sociálního zázemí. Zajištění 
bezbariérovosti objektu, nově vybudovaných učeben a dalších prostor prostřednictvím venkovního výtahu. Dále 
dojde k vybavení nově postavených učeben a k realizaci venkovních úprav (chodník a přístřešky k hlavnímu a 
bočnímu vchodu).

32 340 000,00 Kč 27 489 000,00 Kč                  01.04.2023 31.12.2024 x x x RCO 67 410

zpracovaná DPS, 11/2022 bude zahájeno 
zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, 

zpracovány technické specifikace 
pořizovaného vybavení

ano

A03 A 3 Liberecký kraj 3

Střední škola strojní, 
stavební a dopravní, 
Liberec II, Truhlářská 
360/3, příspěvková 
organizace

Liberecký kraj
70891508

00526517 107850451 600170608

Centrum odborného 
vzdělávání LK pro obrábění 
kovů a vstřikování plastů - 
SŠSSD Liberec, p. o.

Liberec 

V rámci projektu dojde k rekonstrukci prostor v areálu strojních dílen (Řepná 1248/12, Liberec) a v areálu 
teoretické výuky (Ještědská 358/106, Liberec), a to následovně:
 areál strojních dílen - Řepná
- modernizace dílenských prostor včetně dispozičního uspořádání, příslušných rozvodů a skladovacích prostor, s 
tím souvisí výměna výplní světlíků, příslušné
elektrorozvody, osvětlení, odsávání, zabezpečení, apod.
- pořízení strojního a přístrojového vybavení včetně doplňkových služeb (instalace a zaškolení) – např. konvenční 
soustruhy, CNC soustruh, CNC frézka, CNC obráběcí centrum, vstřikovací lis, sušička materiálu, apod.
 areál teoretické výuky – Ještědská
- vybudování učebny simulátorů, včetně příslušných rozvodů – pořízení výpočetní techniky a specializovaného 
CAD, CAM a CAE software
- vybudování učebny 3D tisku

29 926 946,11 Kč 25 437 904,19 Kč                  01.06.2023 31.12.2024 x x RCO 67 364
11/2022 dopracována DPS včetně 

technických specifikací pořizovaného 
vybavení

ano

A04 A 4 Liberecký kraj 4
Střední škola, Semily, 
28. října 607, 
příspěvková organizace

Liberecký kraj
70891508

00528714 181111217 600170896
Centrum odborného 
vzdělávání LK stavebnictví - 
SŠ Semily, p. o.

Semily

1. Demolice montované provizorní dřevostavby a výstavba nové zděné budovy o podobném půdorysu 36x13 m, 
bez sociálních zařízení, vybudování:
- dílny a odborné učebny a kabinety pro učební obory instalatér, elektrikář a zedník
- učebny a doprovodné prostory (tělocvična, polygon) studijního oboru požární ochrana (učebna Technických 
prostředků požární ochrany, učebna Požárně bezpečnostního zařízení)
- učebna IT
2. Modernizace původních zděných budov:
- rekonstrukce sociálních zařízení – příslušenství dílen
- vybavení stávající dílny oboru truhlář a tesař – dřevoobráběcí stroje, speciální nářadí a vybavení
3. Vybavení učeben a dílen:
- učebna IT pro odborný výcvik
- dílny oboru instalatér – multifunkční cvičné stěny, interaktivní výukové modely, montážní centrum, svářecí 
trenažér, speciální nářadí a stroje
- dílny oboru elektrikář – speciální software, výukové panely měření a zapojování, diagnostické panely, panely 
cvičných instalací, speciální nářadí a přístroje
- dílna oboru zedník – cvičné stěny a makety, speciální nářadí a vybavení
- dílny oborů – panely návaznosti stavebních prací řemesel, propojení znalostí, simulace řešení
- učebny oboru požární ochrana – pomůcky a vybavení učebny Technických prostředků požární ochrany a 
učebny Požárně bezpečnostního zařízení

56 039 049,90 Kč 47 633 192,42 Kč                  01.04.2024 01.10.2025 x x RCO 67 180
zpracovaná DSP, podaná žádost o vydání 

společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení

ne

A05 A 8 Liberecký kraj 5

Střední škola a 
Mateřská škola, 
Liberec, Na Bojišti 15, 
příspěvková organizace

Liberecký kraj
70891508

00671274 130002089 600170594
Centrum odborného 
vzdělávání LK elektromobility - 
SŠ a MŠ Liberec, p. o.

Liberec 

Vytvoření výukové platformy pro výuku oborů v oblasti elektromobility:
- přístavba dílny odborného výcviku s vybavením pro servisní práce na hybridních automobilech a 
elektromobilech
- elektromobil pro výuku odborného výcviku, výuku autoškoly a měření
- vybavení odborné učebny pro výuku teorie odborných předmětů
- vybavení laboratoře pro měření
- fotovoltaický panel pro dobíjení elektomobilu a zařízení pro měření efektivity dobíjení

26 500 000,00 Kč 22 525 000,00 Kč                  01.01.2024 30.06.2025 x x RCO 67 36 záměr ne

188 628 982,67 160 334 635,27 Kč          

max. do výše 130 % stanovené alokace

1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou EFRR v žádosti podporu v IROP. alokace 137 809 635,27               
130% 179 152 525,85 Kč

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) 4) Viz. soubor "Podporované obory klíčových kompetencí"

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

6) Zázemí pro školní poradenské pracoviště bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt, musí být však uvedeno v RAP.
Zohledněte v předpokládaných výdajích. Pro způsobilost výdajů musí být zaškrtnuto.

7) Vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt.
Zohledněte v předpokládaných výdajích. Pro způsobilost výdajů musí být zaškrtnuto.

8) Z IROP nebudou podpořeny samostatné VOŠ, budou podpořeny jen VOŠ, které jsou součástí SŠ. Dále budou podporovány i konzervatoře.

9) Zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt, nemusí být tedy uvedeno v RAP. Zohledněte v předpokládaných výdajích.

vydané stavební 
povolení ano/ne

Vnitřní/venkovní 
zázemí pro 

komunitní aktivity 
vedoucí k sociální 

inkluzi  7)

budování zázemí 
školních klubů pro 

žáky nižšího 
stupně víceletých 

gymnázií  

konektivita název indikátoru

cílová hodnota 
dosažená 
realizací  
projektu

stručný popis dle podmínek IROP, např. 
zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr 

dodavatele
celkové výdaje projektu z toho podíl EFRR 1) zahájení realizace ukončení 

realizace

s vazbou na podporovanou oblast IROP
Zázemí pro 

školní 
poradenské 
pracoviště  6)

Výdaje projektu  v Kč
Předpokládaný termín realizace 

měsíc, rok Typ projektu 2):
Naplňování indikátorů IROP Stav připravenosti projektu k realizaci 

Název orgamizace Zřizovatel (název, IČ)
IČ školy či 
školského 

zařízení
IZO REDIZO

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Pořadí Skupina
Číslo projektu pro 

účely PS VZD Žadatel Interní prioritizace

Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Název projektu
Obec 

realizace Stručný popis investic projektu


