
1.
Moravian Science Centre 

Brno, příspěvková 

organizace

Moravian Science 

Centre Brno, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888390
29319498 102391904

„Revitalizace dětského 

science centra – učení 

objevem“

Brno

Cílem projektu je rekonstrukce dětské části VIDA! 

science centra (SC), která povede ke zvýšení edukativní 

stránky expozice v dětské části a podpoří tak 

infrastrukturu pro rozvoj neformálního vzdělávání 

v Brněnské metropolitní oblasti.  Celkovou přestavbou 

stávající části expozice určené pro nejmenší děti, děti 

předškolního a mladšího školního věku vznikne 

specializovaná sekce zaměřená na rozvoj návyků a 

základních klíčových kompetencí především v oblasti 

polytechnického, přírodovědného a společenského 

vzdělávání. Snahou je vytvořit inspirující prostředí pro 

rozvoj cílových skupin nejmladších dětí a provázat ho s 

ostatními částmi expozice.

30 000 000 30 000 000 0 21 000 000 2023 2026

Projektová 

dokumentace 

částečně 

připravena

NE

2.
Dům dětí a mládeže Brno, 

Helceletova, příspěvková 

organizace

Dům dětí a mládeže 

Brno, Helceletova, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888390
44993412

Robotárna - rekonstrukce 

prostor v budově Kounicova 

684/16, Brno

Cílem projektu je zvýšit kapacitu zařízení, rozšířit cílové 

skupiny (umožnění aktivit pro děti mladšího školního 

věku), zlepšit komfort (včetně hygienického, 

bezpečnostního a zaměstnaneckého) a kvalitativně 

zlepšit realizačně - didaktické možnosti (obsah, formy) 

poskytování zájmového vzdělávání dětí i dospělých v 

oblastech techniky, elektrotechniky, robotiky, 

programování, polytechniky, moderních technologií a 

ITC, realizovaného pobočkou Robotárna Domu dětí a 

mládeže Brno, Helceletova, příspěvkové organizace 

(dále jen Helceletky).

27 700 000 27 700 000 19 390 000 2023 2025

Projektová 

dokumentace 

připravena

ANO

3.
Dům dětí a mládeže 

Blansko, příspěvková 

organizace

Dům dětí a mládeže 

Blansko, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888390
43420656 Nástavba DDM Blansko

Realizací projektu Nástavba vzniknou 3 nové, moderně 

vybavené odborné učebny (mediální, polytechnická, 

enviromentální) a 1 obecně využitelná učebna, 2 

kabinety pro pedagogy,2 menší sklady pomůcek a 

sociální vybavenost (WC dívky, WC hoši, samostatné WC 

pro personál a bezbariérové WC) Bude realizována 

rovná zateplená zelená střecha. Celá realizace přispěje 

k odizolování stávajících stropů a tím se zamezí značným 

únikům tepla z budovy. Realizace nám umožní vytápění 

budovy tepelným čerpadlem, případně přechod na 

fotovoltaiku.

30 000 000 30 000 000 21 000 000 2023 2025

Projektová 

dokumentace je 

připravována

NE

4.
Základní umělecká škola 

Blansko, příspěvková 

organizace

Základní umělecká škola 

Blansko, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888390
00 38 05 21

Rekonstrukce učebny a 

nákup vybavení odborných 

učeben pro ZUŠ Blansko

Rekonstrukce učebny na adrese Kollárova 8, Blansko, na 

dalším místě, kde ZUŠ působí. Bude provedena 

rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení včetně 

zednického zapravení a výmalby. Dále bude opravena 

podlaha a položena nová podlahová krytina. Do učebny 

bude nakoupen nábytek a vybavení. V této učebně se 

bude jednat o výpočetní techniku, barevnou kopírku a 

3D tiskárnu. To vše pro oblast využívání digitálních 

technologií a polytechnického vzdělávání

Dále bude nakoupeno vybavení dalších odborných 

učeben pro neformální celoživotní vzdělávání v oblasti 

tvorby z keramiky a skla.

2 381 000 2 381 000 1 666 700 2023 2024 NE

0

90 081 000 15 000 000 10 500 000
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