
cizíc jazyky přírodní vědy polytechnické 

vzdělávání

práce s 

digitálními 

tech.

1. Jihomoravský kraj

Střední průmyslová 

škola chemická Brno, 

Vranovská, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888345
62157264 062157264 600013928

Rekonstrukce budovy na 

ul. Pionýrská, Brno
Brno

Cílem je vybudování a vybavení laboratoří a 

odborných učeben pro výuku chemie, biologie, 

mikrobiologie, fyziky a případně pro další přírodní 

vědy, rozšíření zázemí laboratoří (přípravna, sklad), 

vybudování interaktivních jazykových učeben, 

vybudování vnitřní konektivity školy,

vybudování zázemí pro školní poradenské pracoviště a 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

vybudování zázemí (kabinetů) pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky školy, vybudování vnitřního 

i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ 

vedoucí k sociální inkluzi (např. tělocvičny, 

gymnastického sálu, posilovny, knihovny, studovny, 

společenské místnosti).

246 000 000 46 800 000 46 800 000 0 32 760 000 0 XI.20 IX.23 X X X X X X Ne 

4.

Klvaňovo gymnázium a 

SZŠ, příspěvková 

organizace

Klvaňovo gymnázium a 

SZŠ, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888374
00559148 000559148 600014533

Rekonstrukce učebny 

chemie
Kyjov

Zvýšení kvality vzdělávání studentů prostřednictvím 

zrekonstruované učebny pro výuku chemie
1 500 000 1 500 000 1 430 000 70 000 1 001 000 50 000 2021 2022 X

7.

Obchodní akademie a 

Střední odborné učiliště 

Veselí nad Moravou, 

příspěvková organizace

Obchodní akademie a 

Střední odborné učiliště 

Veselí nad Moravou, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888377
	00566438 000837733 600014622

Rekonstrukce učeben a 

výstavba nové haly pro 

OV

Veselí nad 

Moravou

Z důvodu špatných bezpečnostních a hygienických 

podmínek a neúnosných provozních nákladů 

stávajícího pracoviště odborného výcviku je záměr 

optimalizovat výuku a vybudovat novou halu pro 

učební obory Opravář zemědělských strojů a Strojní 

mechanik. Zároveň dojde k přesunu tříd ze současné 

budovy SOU do OA a k rekonstrukci stávající 

dvoupodlažní budovy teoretické výuky SOU pro 

potřeby odborného výcviku oborů Obráběč kovů a 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

65 000 000 65 000 000 65 000 000 0 45 500 000 1 700 000 2 022 2 023 X X X X

Zajištěná směna pozemků s 

MÚ Veselí nad Moravou  pro 

umístění nové haly dílen a 

zpracovaná architektonická 

studie na rekonstrukci učeben 

a výstavbu nového pracoviště 

odborného výcviku.

Ne

8.

Střední škola dopravy, 

obchodu a služeb 

Moravský Krumlov, 

příspěvková organizace

Střední škola dopravy, 

obchodu a služeb 

Moravský Krumlov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888384
00055166 107870941 600015793

Rekonstrukce 

infrastruktury včetně 

vybudování multimediální 

multifunkční učebny na 

SŠDOS Moravský 

Krumlov, p. o.

Moravský 

Krumlov

Rekonstrukce počítačové sítě včetně serveru, zavedení 

cloudových řešení. Vybudování multifunkční učebny 

nástavbou chodbového traktu školní tělocvičny, 

zajištění konektivity, vybavení učebny

3 500 000 21 505 000 21 505 000 0 15 053 500 400 000 V.21 IX.22 X

vypracovaná předběžná 

studie, projekt zatím nemá 

vypracovanou studii ani PD 

Ne

9.

Gymnázium T. G. 

Masaryka, Hustopeče, 

Dukelské náměstí 7, 

příspěvková organizace

Gymnázium T. G. 

Masaryka, Hustopeče, 

Dukelské náměstí 7, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888386
60680369 000559083 600014134

Přeměna nevyužívaného 

starého dvorního traktu 

na učebny a chátrajícího 

podkroví na zázemí pro 

výuku

Hustopeče 54 630 000 30 000 000 30 000 000 0 2 000 000

2021 zahájení 

přípravy, 2022 

zahájení vlastní 

realizace

2022 X X X X X
zahájení přípravy plánováno 

na rok 2021
Ne

10.

Střední škola a základní 

škola Tišnov, příspěvková 

organizace

Střední škola a základní 

škola Tišnov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888367
00053198 102191531 600014011

Rekonstrukce odsávání 

škodlivin ve svařovně
Tišnov

Výměna odsávacích jednotek na pracovištích 

praktické výuky obloukového i plamenového svařování
2 100 000 2 100 000 2 100 000 0 1 470 000 150 000 IV.21 VI.21 X Nabídka Ne

11.

Střední zahradnická škola 

Rajhrad, příspěvková 

organizace

Střední zahradnická 

škola Rajhrad, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888366
00055468 107870746 600014096

Výstavba jazykových 

učeben
Rajhrad

Z hlediska dispozice  budou pro výuku cizích jazyků 

využity prostory na půdorysu nad přízemím západního 

křídla stávající staré budovy školy a to formou 

nadstavby jednoho patra. Vzhledem k absenci 

sociálního zázemí v tomto prostoru je součástí 

projektu též zhotovení sociálního příslušenství a 

kabinetu pro pedagogy. 

Existence jazykových učeben je jedním ze základních 

předpokladů pro naplnění a zkvalitnění jazykové 

úrovně žáků oboru vzdělání Přírodovědné lyceum, 

Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí.

15 000 000 17 000 000 17 000 000 0 11 900 000 600 000 V.23 XI.23 X

studie bude dokončena do 

konce litopadu, PD bude 

zpracována v případě 

přidělení finančních 

prostředků na přípravu

Ne (bude potřeba)

12.

Gymnázium a střední 

odborná škola Mikulov, 

příspěvková organizace

Gymnázium a střední 

odborná škola Mikulov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888369
60680377 000559091 600014151

Purkyňův sál - rozvoj 

infrastruktury pro 

moderní formy 

prezenčního, zájmového a 

neformálního vzdělávání

Mikulov

Cílem projektu je v zrekontruovaných prostorách 

realizovat výuku a tyto aktivity: odborná a projektová 

výuka, projektové dny, závěrečné zkoušky učebních 

oborů - kuchař-číšník, cukrář, pečovatelské služby, 

pedagogické rady a porady učitelů, dny otevřených 

dveří, předávání vysvědčení, besedy, workshopy, 

konference, kroužky, kluby, taneční pro žáky, 

(komunitní aktivity) setkávání žáci-učitelé-veřejnost 

při významných událostech.

6 000 000 8 000 000 7 500 000 500 000 5 250 000 0 5.2021 5.2022 X X X X X X X
RCR 67

RCR 71

150 kapacita;

2 000 

uživatelů/rok

hotová projektová 

dokumentace k provedení 

stavby (pouze stavební část 

bez vybavení interiéru)

Ano

13.
Gymnázium Tišnov, 

příspěvková organizace

Gymnázium Tišnov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888355
49459881 102191565 600014070

Školící a vzdělávací 

centrum
Tišnov

Cílem projektu je vybudování učeben pro výuku 

přírodovědných a technických předmětů, učeben pro 

rozvoj výuky cizích jazyků a zázemí pro učitele včetně 

členů ŠPP. Konkrétně  vzniknou 2 počítačové učebny, 

3 jazykové posluchárny, 1 workshopová dílna pro 

výuku VV, Dg a M, zázemí pro školní psycholožku, 

několik kabinetů pro učitele, sociální zařízení, 

bezbariérový přístup. 

43 500 000 48 815 000 48 815 000 0 34 170 500 1 815 000 2022 2024 X X X X X X

Původní PD z roku 2008 byla 

aktualizována 2015. Byla 

tehdy vydána příslušná 

povolení. Nyní je třeba PD 

aktualizovat a po jejím 

zpracování je nutno všechna 

povolení znovu zajistit. 

Původní PD lze s menšími 

úpravami využít. 

Původní PD z roku 

2008 byla 

aktualizována 

2015. Byla tehdy 

vydána příslušná 

povolení. Nyní je 

třeba PD 

aktualizovat a po 

jejím zpracování je 

nutno všechna 

povolení znovu 

zajistit. 

15.

Střední škola 

polytechnická Brno, Jílová, 

příspěvková organizace

Střední škola 

polytechnická Brno, 

Jílová, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888351
00638013 000638013 600013821

Výstavba a vybavení 

učeben jazyků v budově 

Jílova 36g

Brno 4 400 000 3 000 000 2 100 000 900 000 1 470 000 0 2021 2022 X X X X žáci 1240 Ne

16.

Gymnázium a střední 

odborná škola Mikulov, 

příspěvková organizace

Gymnázium a střední 

odborná škola Mikulov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888368
60680377 000559091 600014151

Obnova serverové 

infrastruktury
Mikulov

Komplexní řešení současné situace serverové 

infrastruktury a přiléhající části počítačové sítě pro 

potřeby vzdělávání a práci s moderními digitálními 

technologiemi.  

1 467 000 1 600 000 1 500 000 100 000 1 050 000 0 V.21 V.22 X X X X RCR 71
500

uživatelů/den
projektová dokumentace Ne

17.

Gymnázium a Obchodní 

akademie Bučovice, 

příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní 

akademie Bučovice, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888379
00559261 102807647 600015637

Rekonstrukce laboratoře 

fyziky
Bučovice

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající 

laboratoře fyziky, která si vyžaduje nutnou 

modernizaci. Kromě stavebních prací dojde k pořízení 

vybavení, které je momentálně zastaralé. Díky 

projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.

1 606 000 1 846 900 1 846 900 0 1 292 830 100 000 VI.21 XII.21 X rozpočet prací X

18.

Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště 

Vyškov, příspěvková 

organizace

Střední odborná škola a 

Střední odborné učiliště 

Vyškov, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888383
13692933 107871173 600015670

Modernizace obráběcí 

dílny
Vyškov 8 200 000 16 200 000 16 200 000 0 11 340 000 0 01.01.2022 01.11.2022 X

průzkum trhu, rozjednané 

zpracování projektové žádosti

Ne - 

nepotřebujeme 

stavební povolení

19.

Integrovaná střední škola 

automobilní Brno, 

příspěvková organizace

Integrovaná střední 

škola automobilní Brno, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888347
00219321 000219321 600171850

Hala pro praktickou výuku 

žáků 
Brno

Opláštění stávající venkovní jeřábové dráhy v areálu 

školy Křižíkova 15, výstavba haly pro odborné 

praktické i teoretické vzdělávání zaměřené na výuku 

moderních technologií v automobilovém průmyslu, 

kterými jsou zejména elektromobilita, další 

alternativní pohony vozidel, konektivita a autonomní 

systémy řízení vozidel. Součástí haly bude také zázemí 

pro pedagogické pracovníky školy. Vzniklé dílenské 

prostory budou sloužit pro výuku na všech kategoriích 

vozidel (osobní a nákladní vozidla, autobusy, 

zemědělská a stavební technika).   

82 000 000 89 000 000 89 000 000 0 62 300 000 3 905 000 VI.22 XII.23 ANO ANO ANO

Zpracována architektonická 

studie, areál školy ve 

vlastnictví JMK

Ne

20.

Střední zahradnická škola 

Rajhrad, příspěvková 

organizace

Střední zahradnická 

škola Rajhrad, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888365
00055468 107870746 600014096

Rekonstrukce výukového 

skleníku
Rajhrad

Rekonstrukce výukových skleníkových učeben a 

dodávka skleníkové technologie. 
28 000 000 30 000 000 30 000 000 0 21 000 000 800 000 IV.23 XI.23 X

studie bude dokončena do 

konce litopadu, PD bude 

zpracována v případě 

přidělení finančních 

prostředků na přípravu

Ne (bude potřeba)

Příloha 1 - Aktivita RAP Střední školství (střední a vyšší odborné školy, konzervatoře)
Stav připravenosti projektu k realizaci Název projektu Stručný popis investic projektu

Pořadí projektu Žadatel

Výdaje projektu  v Kč Předpokládaný termín realizace 

měsíc, rok

Naplňování indikátorů IROPIdentifikace organizace (školy či školského zařízení) Místo realizace

Název orgamizace Zřizovatel (název, IČ)

IČ školy či 

školského 

zařízení

IZO REDIZO

stručný popis dle podmínek 

IROP, např. zpracovaná PD, 

zajištěné výkupy, výber 

dodavatele

vydané stavební 

povolení ano/ne

Zázemí pro 

školní 

poradenské 

pracoviště

budování zázemí 

školních klubů pro 

žáky nižšího 

stupně víceletých 

gymnázií

celkové výdaje dle 

zásobníků projektů

Náklady na 

přípravu 

projektu 

požadované 

po JMK

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

s vazbou na podporovanou oblast IROP

Způsobilé výdaje
Nezpůsobilé 

výdaje

z toho podíl EFRR 

1) (prozatím 70% 

ZV)

aktualizované 

celkové výdaje 

projektu

Typ projektu 2):

název indikátoru

cílová hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

Zázemí pro 

pedagogické i 

nepedagogické 

pracovníky škol

Vnitřní/venkovní 

zázemí pro 

komunitní aktivity 

vedoucí k sociální 

inkluzi



21.

Střední odborná škola 

Znojmo, Dvořákova, 

příspěvková organizace

Střední odborná škola 

Znojmo, Dvořákova, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
	00055301 107870932 600015751

Centrum odborného 

vzdělávání pro 

zemědělství

Znojmo

Hlavní aktivity projektu:                                      • 

výstavba víceúčelových výukových prostor,

• technologické linky.                                                                                                                                 

Vedlejší aktivity projektu:                                      • 

zabezpečení výstavby (technický dozor investora, 

BOZP, autorský dozor),

• projektová dokumentace stavby, 

• osobní náklady manažera projektu,

• pořízení služeb bezprostředně souvisejících s 

realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a 

výběrových řízení), 

• povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel).

80 000 000 65 000 000 65 000 000 0 45 500 000 5 000 000 2022 2026 X

Počet uživatelů 

nové 

vzdělávací 

infrastruktury 

za rok 

3.000

vypracovaná koncepční 

studie, vybraná lokalita kat. 

území 736121 (vlastnické 

právo  JMK, naše škola 

pozemky obhospodařuje)

Ne

24.

Střední škola umění a 

designu a Vyšší odborná 

škola Brno, příspěvková 

organizace

Střední škola umění a 

designu a Vyšší odborná 

škola Brno, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888346
	00566756 000566756 600013944

Rekonstrukce podkroví 

budovy Francouzská 99 

pro účely oboru Game art 

a Centra herního 

vzdělávání

Brno

Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 a 

vytvoření projektové a prezentační místnosti pro obor 

Game art a Centra herního vzdělávání

51 000 000 11 586 350 11 586 350 0 8 110 445 436 000 VI.21 XII.22 X
zpracovaná studie a technický 

popis prací 
X

25.

Střední škola 

polytechnická Brno, Jílová, 

příspěvková organizace

Střední škola 

polytechnická Brno, 

Jílová, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888353
00638013 000638013 600013821

Rekonstrukce-stavební 

úpravy dílen na 

odloučeném pracovišti 

Tučkova 2 včetně 

bariérových úprav

Brno 2 000 000 2 000 000 1 400 000 600 000 980 000 0 2021 2022 X X žáci, zam. 465 Ne

695 903 000 460 953 250 458 783 250 2 170 000 300 148 275 16 956 000

celkové výdaje dle 

zásobníků projektů

aktualizované 

celkové výdaje 

projektu

Způsobilé výdaje
Nezpůsobilé 

výdaje

z toho podíl EFRR 

1) (prozatím 70% 

ZV)

Náklady na 

přípravu 

projektu 

požadované 

po JMK
do výše 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.

2) Pozn.: Doplněno 2) i v tabulce

Pokud je součástí projektu, doplňte křížek.

Konektivita a vnitřní připojení školy může být součástí projektu vždy, zohledněte v předpokládaných výdajích. 

Definice přírodních věd bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP dle definice MŠMT.

Definice polytechnických oborů bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP dle definice MŠMT.

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.

Zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt.


