
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

A06 A 9 Liberecký kraj 6

Střední průmyslová 
škola strojní a 
elektrotechnická a Vyšší 
odborná škola, Liberec 
1, Masarykova 3, 
příspěvková organizace

Liberecký kraj
70891508

06986277 000082147 600020398
Centrum odborného 
vzdělávání LK textilnictví - 
SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.

Liberec 
Stavební úpravy budovy dílen - nástavba dvou nadzemních podlaží a spojovací chodby, vybudování venkovní 
trafostanice. 
Pořízení moderních technologií pro odbornou výuku.

85 720 000,00 Kč 72 862 000,00 Kč                   01.01.2024 31.12.2024 x x x RCO 67 50 záměr ne

A07 A 5 Liberecký kraj 8

Vyšší odborná škola 
sklářská a Střední škola, 
Nový Bor, Wolkerova 
316, příspěvková
organizace

Liberecký kraj
70891508

49864688 102133743 600020347

Centrum odborného 
vzdělávání LK 
uměleckořemeslné - VOŠS a 
SŠ Nový Bor, p. o.

Nový Bor

Modernizace učeben a příslušných prostor včetně pořízení vybavení v objektu Revoluční.
- Dílny pro výrobu, zušlechťování, uměleckořemeslné zpracování skla a design interiéru, brusičský automat – výuka 
programování a seřizování zařízení
- Dílna tavené plastiky – rekonstrukce stávajícího skladu „VHČ“ pro umístění pece na tavenou plastiku, umístění 
zásoby skleněných tyčí a drtiče tyčí;
- Modelárna – rekonstrukce stávajícího skladu „skleněných polotovarů“ na prostor modelárny a přípravny forem pro 
tavenou plastiku, včetně příručního skladu surovin a sušárny forem;
- Dílna design interiéru - rekonstrukce stávající učebny a kabinetu – zvýšení kapacity učebny a úprava parametrů 
učebny (výšky stropu a osvětlení učebny)
- Technologická laboratoř skla - základní přístrojové vybavení
- Pásová chladicí pec - výuka ovládání a seřizování tavicího procesu
- Obráběcí centrum - výuka programování a seřizování CNC zařízení
sloupová vrtačka, diamantová pila,
- Výuka robotiky - SW, HW a základní modulární robotická sestava

37 000 000,00 Kč 31 450 000,00 Kč                   01.06.2024 31.05.2025 x x RCO 67 60 probíhá posuzování projektového záměru ne

A08 A 16 Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

1
Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Mgr. Václav Tichý, 
Výchovně vzdělávací 
družstvo_IČ:47282380

25016181 110025202 600010601 Rekonstrukce objektu školy 
na odb. učebny 

Liberec 

Přestavba objektu školy na p.č. 771  na  odborné učebny vč. schodolezu -kompletní rekonstrukce stávajících prostor 
a vybudování  sedmi nových odborných učeben: nové podlahy, okna, příčky, rozvody, elektroinstalace, počítačová 
síť, WIFI síť, nové vybavení učeben (židle, stoly, interaktivní tabule/projekční plátna s video projektory, audio 
aparatura), nový kabinet pro učitele, sociální zařízení a schodolez pro bezbariérový přístup.

31 000 000,00 Kč 26 350 000,00 Kč                   06/2023 08/2026 x RCO 67 135 Zpracovaná PD, podána žádost o stavební povolení. Dodavatelé do VŘ  jsou předjednáni. zatím ne

A09 A 17 Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

4
Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Mgr. Václav Tichý, 
Výchovně vzdělávací 
družstvo_IČ:47282380

25016181 110025202 600010601
Modernizace odb. učebny 
ICT pro výuku programování 
CNC strojů a další technologie

Liberec 

Rekonstrukce odborné učebny včetně sociálního zařízení - rekonstrukce stávající počítačové učebny (podlaha, 
elektroinstalace, počítačová síť) a její vybavení novým zařízením (počítačové sestavy, židle, stoly, multifunkční 
tiskárna, projekční plátno, video projektor, audio aparatura), kompletní rekonstrukce sociálního zařízení na stejném 
patře.

4 000 000,00 Kč 3 400 000,00 Kč                     06/2023 09/2023 x x RCO 67 30 Pro dodávku IT a dalšího vybavení máme příslib dodavatelů v účasti ve výběrovém řízení na nové  
technologie v OV; tzn.: CNC stroje, virtuální realita, 3D tisk

ne

A10 A 23 Střední umělecká škola v 
Liberci s.r.o.

x
Střední umělecká škola 
v Liberci s.r.o.

soukromý, Zdeněk 
Švácha, 25019660

25019660 600010716 108030717
Rekonstrukce půdních 
prostor a výstavba 
bezbariérového výtahu

463 31  
Liberec 30

Rekonstrukce půdních prostor. Stavební úpravy. Realizace odborné učebny, zateplení, ee instalace, napojení topení, 
dostupnost půdních prostor.

5 500 000,00 Kč                       4 675 000,00 Kč 01.06.2022 (2023)
31.08.2022 

(2023)
x x RCO 67

rejstříková 
kapacita 100 

žáků
Záměr Zatím ne

A11 A 11 Město Semily 1
Waldorfská základní a 
střední škola Semily, 
příspěvková organizace

Město Semily
Husova 82, 513 01 
Semily, IČ 00276111

00854824 151025886 600099296

Rekonstrukce 3. patra a 
vybudování podkroví budovy 
Waldorfského lycea v 
Semilech pro zajištění 
odborných učeben

Semily

Vybudování odborných učeben a zázemí pro pedagogy včetně vybavení. V budově střední školy je ve 3. patře 
nedokončena rekonstrukce. Jejím dokončením a vybudováním podkroví získá škola potřebné odborné učebny, 
kterých má dlouhodobě nedostatek. Na tuto skutečnost poukázala i ČŠI. Zaroveň bude řešena bezbariérovost celé 
budovy. 3.NP s učebnami a kabinety, toaletami pro muže a ženy. Část 3.NP je již zrekonstruována – 2 učebny. Nově 
je navrženo využívání dalších dvou učeben pro výuku biologie a chemie včetně kabinetu chemie.
4.NP je podkroví, dosud využívané jako půda. Nový návrh přestavby má doplnit potřebný počet odborných učeben 
pro zajištění kvalitní výuky – 3 učebny jazyků pro dělené třídy, učebna informatiky polytechnický ateliér, kabinet, 
zázemí pro učitele spojené s knihovnou. Dispozičně je řešeno jako trojtrakt s učebnami v jižní části, střední chodbou 
a hygienickým zázemím v severní části. Krajní učebny jsou prostornější, využívají celé šířky patra. Střední severní 
část, která je půdorysně rozšířená, slouží také jako učebna. Hygienické zázemí tvoří wc a sprchy pro potřeby učitelů. 
Žáci budou využívat toalety ve 3.NP. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat návrhu nového navazujícího schodiště do 
4. NP a přístavbě výtahu, protože budova není bezbariérová.

70 000 000,00 Kč 59 500 000,00 Kč                   01.02.2022 31.12.2024 X X X X X X RCO 67 120 zpracovaná PD ano

A12 A 13 Město Semily 2
Waldorfská základní a 
střední škola Semily, 
příspěvková organizace

Město Semily
Husova 82, 513 01 
Semily, IČ 00276111

00854824 151025886 600099296

Rekonstrukce přízemí budovy 
Waldorfského lycea v 
Semilech na dílenské 
prostory a centrum 
komunitních aktivit

Semily
V přízemí budovy zatím neproběhla rekonstrukce. Dílny jsou zatím umístěné v samostatné budově - domku, který 
bude vyžadovat rozsáhlou rekonstrukci, proto by bylo efektivnější a přínosnější, kdyby se rovnou provedla 
rekonstrukce zmíněných prostor školní budovy na školní dílny dřevo, kov, kámen včetně vybavení.

5 000 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč                     01.02.2022 31.12.2024 X X RCO 67 120 zpracovaná PD, probíhá její aktualizace ano

A13 A 12 Město Semily 3
Waldorfská základní a 
střední škola Semily, 
příspěvková organizace

Město Semily
Husova 82, 513 01 
Semily, IČ 00276111

00854824 151025886 600099296

Vybudování venkovních 
učeben Waldorfského lycea v 
Semilech pro odborné 
vzdělávání a centrum 
vzdělanosti a komunitních 
aktivit

Semily

Výuka v přírodě s rychle dostupným zázemím je opravdovou školou života. Zázemí by tvořilo několik rozdílných 
staveb - dřevostavba, jurta, pasivní domek apod., které by zároveň byly ukázkou architektury citlivé k životnímu 
prostředí. Projekt školní zahrady a venkovních odborných učeben by byl využíván jinými školami a dalšími 
organizacemi jako ukázkový s nabídkou vzdělávacích programů. Součástí je nákup pozemku se zahradou.

30 000 000,00 Kč 25 500 000,00 Kč                   01.02.2023 31.12.2027 X X X RCO 67 120 koncepční záměr ne

Pořadí

konektivita

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Číslo projektu pro 
účely PS VZD

Žadatel

Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Název projektu Obec realizace Stručný popis investic projektu

Výdaje projektu  v Kč
Předpokládaný termín realizace 

měsíc, rok

Naplňování indikátorů IROP Stav připravenosti projektu k realizaci 

Název orgamizace Zřizovatel (název, IČ)
vydané stavební 
povolení ano/ne

Typ projektu 2):

IZO

Skupina cílová hodnota 
dosažená 
realizací  
projektu

Interní prioritizace
IČ školy či 
školského 

zařízení

ukončení 
realizace

s vazbou na podporovanou oblast IROP
Zázemí pro 

školní 
poradenské 
pracoviště  6)

Vnitřní/venkovní 
zázemí pro 

komunitní aktivity 
vedoucí k sociální 

inkluzi  7)

budování zázemí 
školních klubů 

pro žáky nižšího 
stupně víceletých 

gymnázií  

stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavateleREDIZO celkové výdaje projektu z toho podíl EFRR 1) zahájení realizace název indikátoru



A14 A 10 Liberecký kraj 7

Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická, 
Liberec, Kostelní 9, 
příspěvková organizace

Liberecký kraj
70891508

00673731 110030745 600019713
Centrum odborného 
vzdělávání LK zdravotnické - 
SZŠ a VOŠZ Liberec, p. o.

Liberec Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben. 500 000 000,00 Kč 425 000 000,00 Kč                 01.01.2024 31.12.2024 x x x RCO 67 560 záměr ne

A15 A 22

Střední škola 
pedagogická a sociálně 
právní a střední 
zdravotnická škola Jana 
Blahoslava

X

Střední škola 
pedagogická a sociálně 
právní a střední 
zdravotnická škola Jana 
Blahoslava

Jednota bratrská, IČO: 
47 47 51 11

9951971 181119463 691014701
Rekonstrukce a vybavení SŠ 
Jana Blahoslava v Hejnicích

č. p. 349
463 62 Hejnice

Rekonstrukce a vybavení prostor školy a domova mládeže v nově vzniklé Střední škole Jana Blahoslava: V rámci 
budovy školy - IT učebna, 2x jazyková učebna, multifunkční přírodovědná  učebna, prostor pro práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování venkovního sportovního hřiště využívaného i pro komunitní 
aktivity, zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, vybudování výtahu, vybudování vnitřní konektivity 
školy. V rámci domova mládeže prostor pro komunitní aktivity - společenská místnost s knihovnou, vybudování 
vnitřní sportovní klubovny, plošina pro zajištění bezbariérovosti.

17 000 000,00 Kč 14 450 000,00 Kč                   01.07.2021 01.12.2024 x x x x x x RCO 67 240
Projekt je ve fázi přípravy. Probíhá I. fáze - výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav v budově školy 

a na dodavatele vybavení nábytku, školních výukových pomůcek a ICT. 
ne

A16 A 24
Doctrina - Podještědské 
gymnázium, s.r.o

x
Doctrina - Podještědské 
gymnázium, s.r.o

Doctrina – střední 
škola, základní škola a 
mateřská škola, s.r.o.

46708812 108030598 600010538

Gymnázium Doctrina - 
vybudování odborných 
učeben Fyzika a chemie,  
zajištění bezbariérovosti , 
Vybavení IT učebny, 
vytvoření malé auly pro volný 
čas studentů

Liberec 
Cílem projektu je zajištění bezbariérové přístupu ve škole pomocí výtahu. Dále dodje k vybudování nových 
odborných učeben. Konkrétně se jedná o učebny fyziky, chemie a jazykové učebny. Součástí projektu bude i 
vybudování auly pro žáky.

24 300 000,00 Kč 20 655 000,00 Kč                   01.01.2023 01.06.2024 x x x x
Počet podpořených 
škol či vzdělávacích 

zařízení 
1 Příprava PD. NE

B01 B 1

Euroškola Česká  Lípa 
střední odborná škola 
s.r.o., Železničářská 2232, 
Česká Lípa

X

Euroškola Česká  Lípa 
střední odborná škola 
s.r.o., Železničářská 
2232, Česká Lípa

ESO Euroškola s.r.o., 
Praha

25022342 108028917 600010112 Budování vnitřní konektivity 
školy

Česká Lípa

Budování vnitřní konektivity školy – Vybavení stávajících učeben a související modernizace sítí pro využívání online 
nástrojů nebo online výuky žáků za rovných podmínek. Zařízení umožní osvojení, procvičování látky a testování 
získaných kompetencí pomocí zařízení připojených ke školní síti a internetu. Projekt bude vyžadovat nákup zařízení s 
dotykovým displejem nebo i klávesnicí (tablet, Chromebook) a montáž interaktivních tabulí s projektorem do 
učeben. Pro zajištění chodu bude dále potřeba nabíjecí skříň a bezdrátová Wi-Fi zařízení pro šíření signálu, dále bude 
nutné zajistit modernizaci elektrického a datového rozvodu; elektrický přívod od stávajícího rozvaděče pro 
interaktivní tabule, nabíjecí skříň a přivedení datových kabelů k Wi-Fi zařízení.

1 800 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč                      3/2022  12/2025 x x x x RCO 67 300 záměr ne

C01 C 20 Střední škola Klíč, s.r.o. X Střední škola Klíč, s.r.o.
Ing. Martina 
Matoušková

25014986 108029174 600010082 3D grafika Česká Lípa

Cílem projektu je obnova vybavení učebny ICT pro výuku 3D grafiky a programování, která přispěje k rozšířeným 
znalostem žáků v oblasti 3D grafiky a programování a tím i k lepší uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce a 
dobrou adaptabilnost na budoucí požadavky zaměstnavatelů. Výuka a práce s digitálními technologiemi je velmi 
důležitá a klademe na ni velký důraz. Firmy budou mít zájem o absolventy se znalostmi 3D grafiky a programování, 
protože je to velmi rychle se rozvíjející se obor. Žáci a učitel SŠ bude v tomto směru spolupracovat se žáky a učitelem 
ZŠ. Plánujeme spolupráci žáků na společných projektech.  Cílem je naučit žáky zábavnou cestou programování. 
Máme ve škole jednu stavebnici robota VEX IQ. Žáci robot sestavují, programují a plní zadané úkoly. Žáky práce s 
robotem baví a zábavnou formou začínají programovat. Vzhledem k tomu, že máme pro žáky k dispozici jen jednu 
stavebnici robota a práce s ním se nám osvědčila, chtěli bychom pro skupiny se 4 žáky koupit dalších 7 robotů. Robot 
v každé skupině zapojí aktivně více žáků do práce, což přispěje k aktivní výuce programování, o kterou mají naši žáci 
zájem. Jejich znalosti jim pomohou k dobré uplatnitelnosti na trhu práce po absolvování studia, případně pro 
pokračování studia na VŠ.             Záměrem projektu je reagovat na potřeby trhu práce v oblasti odborného 
vzdělávání žáků a dospělých, zvýšení jejich uplatnitelnosti a adaptabilnosti na potřeby trhu práce a na jejich 
dlouhodobou uplatnitelnost na pracovním trhu. Bez kvalitně materiálně technického vybavení školy tohoto záměru 
nelze dosáhnout. Prostřednictvím vysoké úrovně vybavení učebny ICT je možné zajistit lepší přístup žáků ke kvalitní 
odborné přípravě a celoživotnímu učení, které bude odpovídat kvalitnímu vzdělávání ve vztahu k měnícím se 
nárokům a požadavkům na vzdělávání. Současně vytvoříme odborné zázemí pro kvalitní práci pedagogů. 
Poskytneme možnosti volnočasových aktivit ve školních klubech ZŠ a SŠ. Zaměstnavatelé mají o absolventy se 
znalostmi v programování velký zájem.

1 003 273,00 Kč 852 782,05 Kč                        01.07.2021 31.12.2021 x x x x RCO 67 120/rok

K zajištění vysoké úrovně učebny je potřeba: 20 PC a´25 tis. Kč +nové zasíťování učebny- celkem 530 tisíc 
Kč, Software Illustrator, Photoshop a InDesingn - licence na 4 roky - celkem 67.000 Kč, 3D tiskárna Prusa I3 
MK3S 3D Printer 27.000Kč + tiskové struny 4800 Kč, 20x monitory a´6000 Kč - celkem 120.000Kč, 20x 
klávesnice - a´ 500 Kč - celkem 10.000 Kč, 20x židle k PC a´ 1500 Kč - celkem 30.000 Kč,  7x robotická 
stavebnice s příslušenstvím – celkem 214.473 Kč (1x robotická stavebnice VEX IQ a´14.883 Kč, herní 
element 3.668 Kč, herní pole 12.088 Kč, celkem za jednu stavebnici s příslušenstvím 30.639 Kč.) Technická 
připravenost projektu - technické řešení projektu bylo připravováno ve spolupráci s odborníkem z oblasti 
informačních technologií. Návrh řešení byl podrobně projednáván a navrhován tak, aby byl inovativní, 
uživatelsky maximálně přívětivý, proveditelný, cenově přiměřený, a aby maximálně podpořil výuku žáků v 
oboru. Majetkoprávní vztahy – učebna je v majetku školy.
Projektová dokumentace - předmětem projektu nejsou stavební práce. Připravenost dokumentace k 
zadávacímu a výběrovému řízení -  máme připravenou dokumentaci k zadávacímu a výběrovému řízení.
Organizační připravenost: Příprava projektu - máme sestavený projektový tým pro přípravnou fázi 
projektu, který je tvořen pracovníky školy: Odpovědnost za realizaci projektu – Mgr. Eva Matoušková, 
ředitelka školy; Odpovědnost za vhodný výběr digitálních technologií pro výuku – Ing. Miroslav Kroulík, 
učitel; Odpovědnost za možné využívání digitálních technologií i v ostatních vyučovacích předmětech  – 
Ing. Martina Matoušková, zástupkyně ředitelky školy. Realizace projektu -  v realizační fázi bude probíhat 
spolupráce mezi týmem školy a vybraným dodavatelem. Záruční servis a technická podpora bude zajištěna 
dodavatelem minimálně po dobu 5 let. Schvalování a kontrola v průběhu celého projektu - Mgr. Eva 
Matoušková

ne

C02 C 18 Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

3
Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Mgr. Václav Tichý, 
Výchovně vzdělávací 
družstvo_IČ:47282380

25016181 110025202 600010601
Modernizace odborné 
učebny pro obor 
Bezpečnostně právní činnost

Liberec 

Soubor uč. pomůcek pro odborné vzdělávání oboru Bezpečnostně právní činnost -Záchranářství  - Profesionální 
vybavení pro nácvik vyprošťování a transport raněných v horách, ve sněhu, ve vodě, na zamrzlé hladině apod. - 
Vybavení pro nácvik poskytování profesionální první pomoci, zejména kardiopulmonální resuscitaci dospělých osob i 
kojenců - laserová přenosná střelnice,  vybavení pro reálný výcvik sebeobrany, kriminalistiky a bezpečnostně právní 
činnosti                                                                                                                                           

1 800 000,00 Kč 1 530 000,00 Kč                     06/2023 09/2023 x RCO 67 60
S dodavateli speciálního vybavení pro IZS máme uzavřenu předběžnou dohodu o účasti ve výběrovém 

řízení pro dodání vybraného zboží.  Výběr učebních pomůcek pro práci v lZS  byl doporučen zástup. České 
resuscitační rady a HZS LK.  

ne

C03 C 19 Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

5
Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Mgr. Václav Tichý, 
Výchovně vzdělávací 
družstvo_IČ:47282380

25016181 110025202 600010601 Modernizace dílen tříletých 
oborů

Liberec 

Vybavení strojové dílny oboru truhlář a odborné dílny oborů čalouník a aranžér - tloušťkovací frézka, spodní frézka 
(2x), srovnávací frézka, multifunkční šicí stroj pro nejnovější čalounické technologie s prvky OKE  - pro obor "Aranžér" 
A4 tiskárna 6v1 a příslušný software, elektrický transferový lis, zařízení pro sítotisk a potřebné příslušenství, ruční 
tamponový stroj a potřebné příslušenství, profesionální řezací plotr s optikou AAS včetně řezacího softwaru a řezací 
stůl.

4 500 000,00 Kč 3 825 000,00 Kč                     04/2023 08/2024 x RCO 67 90
Pro vybavení dílen pro výuku nových technologií máme dohodu s několika dodavateli na jejich účast ve 

výběrovém řízení a dodání požadovaných strojů a zařízení. Garantem je   Cech čalouníků, dekoratérů, 
truhlářů.

ne

C04 C 14
Střední škola designu 
interiéru Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

X
Střední škola designu 
interiéru Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Mgr. Václav Tichý 25015362 102000930 600010651
Modernizace odborné 
učebny

Liberec 
Soubor učebních pomůcek a vybavení odborné učebny - licence na software pro 3D modelování, 3D skener pro 
převod stávajících objektů do počítačového 3D modelu, CNC frézka s dmychadlem, schodolez pro bezbariérový 
přístup.

2 000 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč                     06/2023 08/2024 x x RCO 67 60 výběr dodavatele ne

C05 C 21
Střední škola oděvního 
designu Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

X
Střední škola oděvního 
designu Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Střední škola Kateřinky-
Liberec, s.r.o.

25026470 107850389 600010635 Modernizace dílen oděvního 
designu  

Liberec 

Plošný plotr řezací  – výroba šablon z tvrdšího materiálu 
Řezací a gravírovací laserový stroj      
Průmyslový vyšívací stroj      
Pořízení šicích strojů  15 ks      
Software pro 3D design oděvů      
Virtuální realita pro navrhování oděvů     
Velkoformátový plotr  – tisk napolohovaných vzorů

2 000 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč                     06/2023 08/2024 x RCO 67 30 výběr dodavatele ne

D01 D 15 Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

2
Střední škola Kateřinky - 
Liberec, s.r.o.

Mgr. Václav Tichý, 
Výchovně vzdělávací 
družstvo_IČ:47282380

25016181 110025202 600010601 Komunitní prostor pro TV a 
sport

Liberec 
Hřiště-celková rekonstrukce vč. vybavení -zhotovení nového multifunkčního povrchu na současném hřišti, oplocení a 
osvětlení, pořízení venkovního vybavení  - branky, sloupky na připevnění sítí, basketbalové koše, venkovní posilovna, 
bouldrovací stěna. - hřiště bude přístupné veřejnosti

5 000 000,00 Kč 4 250 000,00 Kč                     06/2023 08/2025 x RCO 67 30 Připravená studie, PD bude do 31. března 2021. S dodavateli do VŘ jsme domluveni  zatím ne

1 016 252 255,67 863 814 417,32 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.


