
1. Jihomoravský kraj

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.

55 604 376 55 604 376 0 38 923 063 2023 2025
dokumentace 

připravena
ANO

2. Jihomoravský kraj

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/.

49 000 000 49 000 000 0 34 300 000 2024 2026

příprava 

stavební 

dokumentace

NE (bude 

potřeba)

3. Jihomoravský kraj

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 0 29 400 000

příprava 

stavební 

dokumentace

NE (bude 

potřeba)

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.

18 000 000 18 000 000 0 12 600 000 2023 2025

zpracovaná 

stavební a 

projektová 

dokumentace

ANO

5. Jihomoravský kraj

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.

123 000 000 99 000 000 0 69 300 000 2024 2026

příprava 

stavební 

dokumentace

NE (bude 

potřeba)

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.

6 600 000 6 600 000 0 4 620 000 2023 2024

zpracovaná 

stavební a 

projektová 

dokumentace

ANO

7.
Střední škola F. D. 

Roosevelta Brno, 

příspěvková organizace

Střední škola F. D. 

Roosevelta Brno, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
567191 110025873 600171531

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

3 950 000 3 950 000 0 2 765 000 2022 2024 SP schváleno ANO

8. Biskupství brněnské

Křesťanská pedagogicko-

psychologická poradna 

Brno

Biskupství brněnské 2688794 181055023 691006431

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.

15 100 000 15 100 000 0 10 570 000 2025 2026

Stabební 

dokumentace 

připravená

ANO

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

70888385
44993668 44993668 600025098

Cvičná domácnost a 

počítačová učebna
Brno

Úprava a vybavení školní cvičné kuchyňky, šicí 

dílny,dřevodílny, vybudování nové počítačové učebny.
3 330 000 3 330 000 0 2 331 000 2023 2024

projektová 

dokumentace je 

zpracovaná

NE

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 

realizace měsíc, rok

Naplňování indikátorů 

IROP

Název orgamizace Zřizovatel (název, IČ)

stručný popis dle 

podmínek IROP, 

např. zpracovaná 

PD, zajištěné 

výkupy, výber 

dodavatele

Stav připravenosti projektu k realizaci 

IČ školy či 

školského 

zařízení

vydané stavební 

povolení ano/ne
IZO REDIZO

název 

indikátoru

cílová 

hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

celkové výdaje 

projektu

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Způsobilé 

výdaje

Nezpůsobilé 

výdaje

z toho podíl 

EFRR 1) 

(prozatím 

70% ZV)



10.
Základní škola a praktická 

škola Brno, Vídeňská, 

příspěvková organizace

Základní škola a 

praktická škola Brno, 

Vídeňská, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
44993633 44993633 600024911 Digitalizace školy Brno

Rozšíření sítě, počítačová učebna včetně mobilní 

počítačové učebny, zabezpečení sítě, kamerový systém.
1 942 800 1 942 800 0 1 359 960

začíná příprava 

projektové 

dokumentace

NE

11.
Základní škola Blansko, 

Nad Čertovkou, 

příspěvková organizace

Základní škola Blansko, 

Nad Čertovkou, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
62 076 060 102007853 600024831

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 0 1 642 430 2023 2024

příprava 

projektové 

dokumentace

NE

12.
Základní škola Želešice, 

Sadová, příspěvková 

organizace

Základní škola Želešice, 

Sadová, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
70842663 102191506 600025144 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 0 4 900 000
příprava ještě 

nezačala
NE

13.

Mateřská škola, základní 

škola a střední škola 

Vyškov, příspěvková 

organizace

Mateřská škola, 

základní škola a střední 

škola Vyškov, 

příspěvková organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
70843082 110005201 600025811

Rozvoj infrastruktury 

Mateřské školy, základní 

školy a střední školy Vyškov, 

příspěvková organizace ve 

formě dílen, podpory 

vzdělávání a venkovních 

prostor

Vyškov

Předmětem projektu je rekonstrukce dílen dřevo a 

kovo včetně pořízení vybavení, vybudování snoezelenu, 

školního poradenského pracoviště, venkovní učebny a 

venkovní zpevněné plochy pro pohybové a 

terapeutické aktivity pro tělesně a mentálně 

hendikepované žáky.

20 000 000 20 000 000 0 14 000 000 2023 2025

příprava 

stavební 

dokumentace

NE

14.

Oblastní pedagogicko-

psychologická poradna 

Vyškov, příspěvková 

organizace

Oblastní pedagogicko-

psychologická poradna 

Vyškov, příspěvková 

organizace

Jihomoravský kraj IČ: 

70888385
70843180 108011836 600034640

Výstavba půdní nástavby a 

pořízení vybavení pro 

poskytování služeb 

školského poradenského 

zařízení.

Vyškov

Stavební úpravy půdy rozšiřující zázemí pro poskytování 

služeb školského poradenského zařízení. Předmětem 

projektu je zbudování půdní nástavby se zázemím, 

výtahu řešící bezbariérový přístup včetně 

bezbariérových toalet. Nově vzniklé prostory budou 

sloužit poskytování poradenských služeb s klienty, 

objednavateli služeb z řad rodičů a pedagogů.

19 300 000 19 300 000 0 13 510 000 2023 2024

příprava 

stavební 

dokumentace

NE

367 173 505

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.


