
1.
Mateřská škola a základní 

škola Kyjov, Za Humny, 

příspěvková organizace

Mateřská škola a 

základní škola Kyjov, Za 

Humny, příspěvková 

organizace
Jihomoravský kraj IČ: 

70888390

70284849 102391904 600025519

Zkvalitnění infrastruktury 

pro zlepšení podmínek ve 

výchově a vzdělávání žáků 

se zdravotním 

znevýhodněním a jejich 

přechodu k samostatnému 

způsobu života Kyjov

Přístavba přízemního pavilonu pro odborné a 

terapeutické učebny pro aktivizační opatření a tranzitní 

programy, přístavba prostor ŠPZ včetně zázemí a 

modernizace prostor pro vytvoření pracoviště ŠPP 

včetně zázemí.

47 068 920 47 068 920 32 948 244

2.

Mateřská škola speciální, 

základní škola speciální a 

praktická škola Ibsenka 

Brno, příspěvková 

organizace

Mateřská škola 

speciální, základní škola 

speciální a praktická 

škola Ibsenka Brno, 

příspěvková organizace Jihomoravský kraj IČ: 

70888387

60555998 110300751 610300733 Přístavba pro MŠ

Brno

Stavba budovy mateřské školy speciální pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami; součástí bude 

zázemí pro rehabilitaci, pro práci školního 

poradesnkého pracoviště/školní psycholog a speciální 

pedagogú a také pro služby SPC /psycholog a speciální 

pedagog/

30 750 000 30 750 000 21 525 000

přípravná fáze

NE (bude 

potřeba)

3.

Mateřská škola, základní 

škola a střední škola 

Gellnerka Brno, 

příspěvková organizace

Mateřská škola, 

základní škola a střední 

škola Gellnerka Brno, 

příspěvková organizace Jihomoravský kraj IČ: 

70888386

62157655 062157655 600024962 Přístavba MŠ a ZŠ

Brno

Stavba budovy pro MŠ a ZŠ, vybudování nových učeben, 

zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, 

vybudování tělocvičny, zázemí pro práci školního 

poradenského pracoviště

42 000 000 42 000 000 29 400 000

4.
Střední škola a základní 

škola Tišnov, příspěvková 

organizace

Střední škola a základní 

škola Tišnov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888391

00053198 102191531 600014011
Zřízení tréninkového 

pracoviště a zajištění 

bezbariérovosti

Tišnov

Vybudování a úprava tréninkových pracovišť školy 

(dílny pro ergoterapii, cvičná kuchyňka, prostory pro 

nácvik stolování),  stavební úpravy pro zajištění 

bezbariérovosti školy (venkovní výtah, nájezd k dílně 

pro ergoterapii), vybudování bezbariérové toalety pro 

potřeby tréninkových pracovišť a další nezbytné zázemí 

nově vybudovaných či modernizovaných prostor 

(sociální zázemí, kabinet, sklad), chodby a spojovací 

prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných 

prostor, vybavení a nábytek do jednotlivých 

tréninkových pracovišť a dílen, včetně zázemí a nově 

vybudovaných chodeb a spojovacích prostor.

8 500 000 7 500 000

1000000 

Protipožární 

dveře na 

únikové 

cestě

5 250 000

přípravná fáze

NE (bude 

potřeba)

5.

Mateřská škola a základní 

škola Břeclav, 

Herbenova, příspěvková 

organizace

Mateřská škola a 

základní škola Břeclav, 

Herbenova, 

příspěvková organizace
Jihomoravský kraj IČ: 

70888388

70838771 110251130 610251121
Přístavba budovy 

Herbenova 4, Břeclav

Břeclav

Přístavba funkčně propojená se stávající budovou za 

účelem vybudování učeben, reedukačních a odborných 

učeben, rehabilitačních a relaxačních prostor, zázemí 

pro školní poradenské pracoviště, zázemí pro 

pracovníky školy, technického zázemí a bezbariérového 

přístupu do všech částí komplexu.

50 800 000 50 800 000 35 560 000

6.

Mateřská škola speciální, 

základní škola speciální a 

praktická škola Elpis 

Brno, příspěvková 

organizace

Mateřská škola 

speciální, základní škola 

speciální a praktická 

škola Elpis Brno, 

příspěvková organizace
Jihomoravský kraj IČ: 

70888385

62160095 110023196 600024997
Cvičný byt pro vzdělávání v 

praktické škole jednoleté

Brno

Předmětem projektu je přestavba části 2. NP budovy na 

odloučeném pracovišti Františky Skaunicové 66/17 

v Brně. Jde o přestavbu na kompletní cvičný byt pro 

praktickou školu jednoletou, učebnu pro teoretickou 

výuku a zázemí pro učitelky. Z důvodu kombinovaného 

postižení žáků je předmětem projektu také nezbytný 

bezbariérový přístup spočívající i v realizaci pojízdné 

plošiny na schodiště.

2 500 000 2 500 000 1 750 000

7.
Střední škola F. D. 

Roosevelta Brno, 

příspěvková organizace

Střední škola F. D. 

Roosevelta Brno, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385

567191
Kuchyňky pro žáky, včetně 

zázemí pro pedagogy

Brno

Dvě nové učebny – kuchyňky odborného výcviku pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, plně 

vybavené nejmodernějšími technologiemi, tak aby byla 

maximálně eliminovaná bariéra pro tyto žáky po 

ukončení vzdělávání při zapojení se do pracovního 

procesu a vytvoření navazujícího adekvátního zázemí 

pro pedagogy

3 700 000 3 200 000 2 240 000

8.
Křesťanská pedagogicko-

psychologická poradna 

Brno

Křesťanská 

pedagogicko-

psychologická poradna 

Brno

2688794

Vybudování nového zázemí 

pro Křesťanskou 

pedagogicko-

psychologickou poradnu 

Brno

Brno

Předmětem projektu je vybudování nového zázemí pro 

provoz Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny 

Brno. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám a 

vybavení k tomu účelu vyčleněných prostor v 1. NP 

Biskupského gymnázia. Upravené prostory budou po 

dokončení projektu sloužit jako nové sídlo poradny.

7 500 000 7 500 000 5 250 000

9. ZŠ Brno, Sekaninova ZŠ Brno, Sekaninova Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
44993668

Cvičná domácnost a 

počítačová učebna
Brno

Úprava a vybavení školní cvičné kuchyňky, šicí 

dílny,dřevodílny, vybudování nové počítačové učebny
1 300 000 1 300 000 910 000

10.
Základní škola a praktická 

škola Brno, Vídeňská, 

příspěvková organizace

Základní škola a 

praktická škola Brno, 

Vídeňská, příspěvková 

organizace
Jihomoravský kraj IČ: 

70888385

44993633 Digitalizace školy

Brno
Rozšíření sítě, počítačová učebna včetně mobilní 

počítačové učebny, zabezpečení sítě, kamerový systém

935 000 935 000 654 500

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

název 

indikátoru

cílová 

hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

stručný popis dle 

podmínek IROP, 

např. zpracovaná 

PD, zajištěné 

výkupy, výber 

dodavatele

REDIZO
celkové výdaje 

projektu

Způsobilé 

výdaje

Nezpůsobilé 

výdaje

z toho podíl 

EFRR 1) 

(prozatím 70% 

ZV)

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 

Pořadí projektu Žadatel

Identifikace organizace (školy či školského zařízení) Název projektu Místo 

realizace

Stručný popis investic projektu Výdaje projektu  v Kč Předpokládaný termín Naplňování indikátorů 

vydané stavební 

povolení ano/ne

Stav připravenosti projektu k realizaci 

Název orgamizace Zřizovatel (název, IČ)

IČ školy či 

školského 

zařízení

IZO



11.
Základní škola Blansko, 

Nad Čertovkou, 

příspěvková organizace

Základní škola Blansko, 

Nad Čertovkou, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385

62 076 060

Nákup vybavení odborných 

učeben - učebna fyziky, 

odborná jazyková učebna, 

učebna robotiky, pracovna 

logopedie, učebna 

dílenských prací, cvičný byt 

a PC učebna a nákup 

softwaru pro logopedii Blansko

Nákup vybavení odborných učeben – vybavení 

odborných učeben potřebnými pomůckami pro co 

možná nejvyšší dosažení kompetencí žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti využívání 

digitálních technologií, polytechnického vzdělávání, 

žádoucího jazykového rozvoje. 

2 346 329 2 346 329 1 642 430

12.
Základní škola Želešice, 

Sadová, příspěvková 

organizace

Základní škola Želešice, 

Sadová, příspěvková 

organizace
Jihomoravský kraj IČ: 

70888385

70842663 Ergoterapie

Želešice

V rámci projektu dojde k úpravám stávajících prostor na 

odborné a terapeutické učebny škol pro aktivizační 

opatření a tranzitní programy, zejména tréninková 

pracoviště a dílny ergoterapii (vnitřní i venkovní) a 

rehabilitační, smyslové/multismyslové a relaxační 

místnosti.

7 000 000 7 000 000 4 900 000

204 400 249 202 900 249 0 142 030 174



1. Jihomoravský kraj

Střední průmyslová 

škola chemická Brno, 

Vranovská, 

příspěvková 

organizace

Rekonstrukce 

budovy na ul. 

Pionýrská, 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).

46 800 000 46 800 000 0 32 760 000

2. Jihomoravský kraj

Gymnázium Brno, 

Slovanské náměstí, 

příspěvková 

organizace

Vybudování 

anglického centra 

na Gymnáziu 

Brno, Slovanské 

náměstí

Vybudování čtyř odborných jazykových učeben a 

kabinetu anglického jazyka formou půdní 

vestavby do stávajícího prostoru, který je v 

současné době využíván pouze z části.

14 300 000 14 300 000 0 10 010 000

Nárůst 

výdajů v %

z toho podíl EFRR 

1) (prozatím 70 % 

ZV) v Kč

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol

Pořadí projektu Žadatel

Identifikace organizace 

(školy či školského 

zařízení) Název projektu Stručný popis investic projektu

Název orgamizace

celkové výdaje 

projektu září 

2021

aktualizované 

celkové výdaje 

projektu



3.

Biskupské 

gymnázium Brno 

a mateřská škola

Biskupské gymnázium 

Brno a mateřská 

škola

Vybudování 

odborných 

učeben a vnitřní 

konektivity školy

Předmětem projektu je vybudování nových 

učeben přírodních věd, cizích jazyků a 

informatiky přestavbou a částečnou dostavbou 

tří nadzemních podlaží stávajícího křídla školy, 

včetně zajištění bezbariérovosti. Součástí 

projektu bude také zajištění vnitřní konektivity 

školy.

45 000 000 51 750 000 15 36 225 000

4.

I. Německé 

zemské 

gymnasium, 

základní škola a 

mateřská škola, 

o.p.s.

I. Německé zemské 

gymnasium, základní 

škola a mateřská 

škola, o.p.s.

Vybudování 

jazykových 

učeben v půdních 

prostorách

Hlavním cílem projektu je modernizace učebny 

pro výuku cizích jazyků (anglického a 

německého jazyka). Dílčími cíli projektu jsou 

dále vyřešení konektivity školy. V rámci projektu 

bude do učebny pořízeno vybavení pro studenty 

a pedagogy, které odpovídá pokroku a nárokům 

na výuku příslušných předmětů. Projekt tedy 

přispěje ke zkvalitnění výuky ve vazbě 

komunikace v cizích jazycích na škole I. Německé 

zemské gymnasium, základní škola a mateřská 

škola, o. p. s. Doplňkovými aktivitami projektu, 

které přispějí k naplnění dílčích cílů, jsou také 

zajištění konektivy školy.

20 449 000 56 679 425 177 39 675 598

5.

Gymnázium P. 

Křížkovského s 

uměleckou 

profilací, s.r.o.

Gymnázium P. 

Křížkovského s 

uměleckou profilací, 

s.r.o.

Zkvalitnění 

infrastruktury pro 

zlepšení 

podmínek ve 

výchově a 

vzdělávání 

studentů 

Gymnázia P. 

Křížkovského s 

Okna (špaletová) a Open-art-room- 

nedostatečná prostorová kapacita nás nutí k 

vytvoření přízemního pavilonu, optimálně 

rychlou výstavbou, kterou nabízí dnešní tzv. 

cirkulární ekonomika. 7 724 444 9 607 777 24 6 725 444



6.

Obchodní 

akademie ELDO, 

o.p.s.

Obchodní akademie 

ELDO, o.p.s.

Vytvoření zázemí 

pro moderní 

formy vzdělávání 

Předmětem projektu je modernizace učeben 

Ekonomického a Pedagogického lycea. Lyceum 

je rovnocenná alternativa gymnázia s posílením 

pedagogicko-psychologického, ekonomického a 

uměleckého zaměření. Předmětem projektu je 

modernizace čtyř učeben. Cílem projektu je 

modernizace, inovace studijních programů. 

Nové metody práce v této oblasti vyžadují 

provést vhodný upgrade infrastruktury jak HW, 

tak SW. Předmětem projektu je modernizace 

čtyř učeben.

1 555 555 1 555 555 0 1 088 889

7.

Obchodní 

akademie a 

Střední odborné 

učiliště Veselí nad 

Moravou, 

příspěvková 

organizace

Obchodní akademie a 

Střední odborné 

učiliště Veselí nad 

Moravou, 

příspěvková 

organizace

Rekonstrukce 

učeben a 

výstavba nové 

haly pro OV

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 81 790 000 26 57 253 000



8.

Integrovaná 

střední škola 

Hodonín, 

příspěvková 

organizace

Integrovaná střední 

škola Hodonín, 

příspěvková 

organizace

Rekonstrukce a 

modernizace 

budovy dílny 

odborného 

výcviku

V rámci projektu dojde ke generální 

rekonstrukci budovy dílny odborného výcviku ve 

vnitřních i vnějších prostorách včetně sociálního 

zázemí žáků a pedagogů. Součástí rekonstrukce 

musí být i vyřešení problémů statiky budovy a 

zafixování stávajících trhlin.

Další částí projektu je modernizace strojního 

vybavení, tedy kompletní obnova strojního 

vybavení dílny (stávající vybavení z roku 1975).

Mezi aktivity projektu patří i vzdělávání 

pedagogů a zaškolení na nové stroje.

22 600 000 33 449 595 48 23 414 717

9. Jihomoravský kraj

Střední odborné 

učiliště Kyjov, 

příspěvková 

organizace

Centrum 

technického a 

inovativního 

vzdělávání ve 

městě Kyjově

Hlavním cílem projektu je vybudování vzdělávací 

instituce, jejíž absolventi budou odborně lépe 

připravení, budou schopni pracovat s moderními 

technologiemi a budou také iniciativní, kreativní 

a podnikaví. 

Další cíle:

1) Rozšíření spolupráce se vzdělavateli a 

zaměstnavateli v regionu,

2.) Modernizace vybavení odborných učeben a 

dílen odborného výcviku, 

3) Vybudování centra výuky inovativních 

technologií (FabLab Kyjov),                                      

4) Vytvoření komunitního centra pro rozvoj 

podnikavosti v regionu.

49 000 000 77 500 000 58 54 250 000



10.

Střední odborné 

učiliště a Střední 

odborná škola 

SČMSD, Znojmo, 

s. r. o.

Střední odborné 

učiliště a Střední 

odborná škola 

SČMSD, Znojmo, s. r. 

o.

Rozvoj 

polytechnického 

vzdělávání v SOU 

a SOŠ SČMSD, 

Znojmo, s. r. o.

 vybudování multifunkční odborné učebny v 

areálu školy a stavební úprava části stávajících  

které by byly součástí učebny; - vybavení 

multifunkční odborné učebny (  pomůcky, 

ICT	vybudování a zkvalitnění zázemí pro 

žáky/uchazeče o vzdělávání i pedagogy v 

souladu s požadavky na kvalitu vzdělávání ve 

vztahu ke zvyšujícím se nárokům na odborné 

znalosti absolventů žáků; 

15 658 239 26 834 482 71 18 784 137

11. Jihomoravský kraj

Gymnázium Tišnov, 

příspěvková 

organizace

Učebny pro výuku 

přírodovědných 

technických 

předmětů – 

Gymnázium 

Tišnov, 

příspěvková 

organizace

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. 

48 815 000 61 600 000 26 43 120 000

12.

Střední 

zahradnická škola 

Rajhrad, 

příspěvková 

organizace

Střední zahradnická 

škola Rajhrad, 

příspěvková 

organizace

Rekonstrukce 

výukového 

skleníku

Rekonstrukce výukových skleníkových učeben a 

dodávka skleníkové technologie. 
29 200 000 50 467 383 73 35 327 168



13.

Gymnázium 

Židlochovice, 

příspěvková 

organizace

Gymnázium 

Židlochovice, 

příspěvková 

organizace

Rekonstrukce 

suterénu budovy 

Gymnázia 

Židlochovice

Sanace havarijního stavu obvodového zdiva 

budovy, reorganizace výukového prostoru 

učebny chemie, vybudování nové laboratoře 

chemie, funkční a prostorová reorganizace 

prostoru suterénu a vybudování shromažďovací 

místnosti a studovny pro žáky (popřípadě i 

vybudování učebny výtvarné výchovy) 

8 000 000 11 700 394 46 8 190 276

14.

Střední škola 

umění a designu a 

Vyšší odborná 

škola Brno, 

příspěvková 

organizace

Střední škola umění a 

designu a Vyšší 

odborná škola Brno, 

příspěvková 

organizace

Rekonstrukce 

podkroví budovy 

Francouzská 99 

pro účely oboru 

Game art a 

Centra herního 

vzdělávání

Rekonstrukce podkroví budovy Francouzská 99 a 

vytvoření projektové a prezentační místnosti 

pro obor Game art a Centra herního vzdělávání

11 586 350 14 145 596 22 9 901 917



15.

Gymnázium T. G. 

Masaryka, 

Hustopeče, 

Dukelské náměstí 

7, příspěvková 

organizace

Gymnázium T. G. 

Masaryka, 

Hustopeče, Dukelské 

náměstí 7, 

příspěvková 

organizace

Přeměna 

nevyužívaného 

starého dvorního 

traktu na učebny 

a chátrajícího 

podkroví na 

zázemí pro výuku

Přeměna nevyužívaného starého dvorního 

traktu na učebny a chátrajícího podkroví na 

zázemí pro výuku

30 000 000 32 190 620 7 22 533 434

16. Jihomoravský kraj

Integrovaná střední 

škola automobilní 

Brno, příspěvková 

organizace

Hala pro 

praktickou výuku 

žáků 

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).   

89 000 000 99 000 000 11 69 300 000



17.

Střední 

pedagogická škola 

Boskovice, 

příspěvková 

organizace

Střední pedagogická 

škola Boskovice, 

příspěvková 

organizace

Konektivita a 

vybavení nových 

prostor pro 

vzdělávání

Prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění 

infrastruktury školy a investicí do nových 

odborných učeben i souvisejících prostor posílit 

kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu žáků ve 

vazbě na jejich budoucí uplatnění na trhu práce.

11 497 257 12 101 402 5 8 470 981

18.

 Gymnázium a 

Střední odborná 

škola zdravotnická 

a ekonomická 

Vyškov, 

příspěvková 

organizace

 Gymnázium a Střední 

odborná škola 

zdravotnická a 

ekonomická Vyškov, 

příspěvková 

organizace

Modernizace 

odborných 

učeben

Rekonstrukce stávajících laboratoří a učeben

fyziky a biologie, které si vyžadují nutnou 

modernizaci. Kromě

stavebních prací dojde k pořízení vybavení, 

které je momentálně

zastaralé. Dále dojde k zajištění vnitřní 

konektivity školy (síťové

zařízení WAN-LAN a bezpečnostní zařízení) a 

rovněž bude zajištěn

bezbariérový přístup, a to prostřednictvím 

vybudování výtahů ve

vnitrobloku školy.

17 600 000 19 850 800 13 13 895 560

19.

Střední 

průmyslová škola 

stavební Brno, 

příspěvková 

organizace

Střední průmyslová 

škola stavební Brno, 

příspěvková 

organizace

Modernizace SPŠ 

stavební Brno

Obsahem projektu bude modernizace části 

vnitřních prostor. Bude zřízena laboratoř 

stavebních materiálů a pořízeno nové vybavení 

(a pomůcky do výuky) nejen pro odborné PC 

učebny, které budou z části rekonstruovány. 

Bude také řešeno zázemí pro pedagogy (část 

kabinetů a zasedací místnost) a ŠPP, bude 

provedena modernizace podhledů a osvětlení v 

tělocvičně a ve sportovní hale, bude 

modernizována posilovna, bude zřízena a 

vybavena studovna pro žáky, tiskové centrum 

pro tisk studentských prací a větší přednášková 

místnost.

16 900 000 23 518 000 39 16 462 600



20.

Střední 

zdravotnická škola 

Evangelické 

akademie

Střední zdravotnická 

škola Evangelické 

akademie

Inovace a 

podpora odborné 

přípravy studentů 

školy 

prostřednictvím 

rozvoje 

infrastruktury 

Střední 

zdravotnické 

školy Evangelické 

akademie

Zvýšení kvality přípravy žáků na zdravotnická a 

sociální povolání, a to zejména v oblasti 

odborného vzdělávání, podpora osvojování 

klíčových odborných kompetencí, včetně 

jazykových a digitálních dovedností, vybudování 

kvalitního materiálně-technického vybavení 

školy pro odbornou, jazykovou i všeobecně 

vzdělávací výuku, zvýšení zabezpečení vnitřní 

konektivity školy a zlepšení zázemí pro 

pedagogické a nepedagogické pracovníky školy, 

zázemí pro školní poradenské pracoviště včetně 

relaxační zóny pro žáky.

17 500 000 17 500 000 0 12 250 000

21.

Soukromá SOŠ 

manažerská a 

zdravotnická s.r.o.

Soukromá SOŠ 

manažerská a 

zdravotnická s.r.o.

Modernizace 

odborných 

učeben za účelem 

zvýšení kvality 

výuky a 

připravenosti 

žáků do praxe 

včetně 

vybudování 

zázemí pro 

pedagogické a 

nepedagogickými 

pracovníky

Modernizace odborných učeben za účelem 

zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků do 

praxe včetně vybudování zázemí pro 

pedagogické a nepedagogickými pracovníky

1 355 000 1 355 000 0 948 500

22.

Střední 

průmyslová škola 

Edvarda Beneše a 

Obchodní 

akademie Břeclav, 

příspěvková 

organizace

Střední průmyslová 

škola Edvarda Beneše 

a Obchodní akademie 

Břeclav, příspěvková 

organizace

Novostavba 

svářečských dílen 

Předmětem projektu je stavba, která bude 

sloužit pro potřeby střední průmyslové školy 

Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav 

jako objekt svářečských dílen se zázemím a 

třídou. Jedná se o novostavbu jednopodlažního 

objektu svářečských dílen se zázemím, 

skladovacími a výukovými prostory.

30 550 200 30 550 200 0 21 385 140

600 091 045 774 246 229 541 972 360



aktualizované 

celkové výdaje 

projektu

z toho podíl 

EFRR 1) 

(prozatím 70% 

ZV)


