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Program 

Proces předkládání žádostí o podporu v ITI – 
vyhlašování výzev 

Hodnotící kritéria zprostředkujícího subjektu 
nositele ITI 

Provázanost se Strategií ITI 

Provázanost s Krajským akčním plánem 

Podporované aktivity 

Absorpční kapacita projektů 

Projektové záměry 



Integrovaná strategie pro ITI PMO 

Integrovaný nástroj pro realizaci územní 
dimenze 

Specifikace čerpání prostředků z ESI fondů na 
území PMO 

Specifikace aktivit pro danou oblast, ale 
nejedná se o „změkčování“ podmínek 
nastavených IROP 

Důraz na „územní integrovaný přístup“ 



Hodnocení Strategie ITI 
Kolo Fáze Provádí Termín 

1. 

Kontrola 
formálních 

náležitostí a 
přijatelnosti 

MMR – ORP 
Max. 30 

pracovních dnů 
od zahájení 

2. Věcné hodnocení Řídící orgány OP 

Max. do 30 
pracovních dnů 

od předání 
integrované 

strategie  
MMR – ORP všem 

dotčených ŘO 

Aktuálně probíhá věcné hodnocení, předpoklad ukončení hodnocení v 
červnu/červenci 2016; schválení upravené Strategie ITI Zastupitelstvem hl. m. Prahy v 
září 2016 



Alokace Strategie ITI 

OP 

Vyjednaná výše 
finanční alokace – 

dotační 
prostředky (v tis. 

Kč) 

Specifické 
cíle OP 

Finance dle 
SC  

(v tis. Kč) 
Téma 

IROP 3 997 247 

1.1 1 250 000 regionální síť 

1.2 2 021 600 udržitelná doprava 

2.4 725 647 
infrastruktura pro 

vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)  

OPŽP 150 025 

1.3 128 775 
protipovodňová 

ochrana 

1.4 21 250 
preventivní  

opatření 

OP PPR 459 050 2.2 459 050 atraktivita MHD 

CELKEM 4 606 322 - 4 606 322 



Zacílení podpory z IROP v ITI 



PROCES VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV 



Vyhlašování výzev 
Výzva označena pro ITI – pro všechny aglomerace 
Zveřejněny specifická + obecná pravidla pro žadatele a příjemce 
Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti 
Povinnou přílohou vyjádření/stanovisko Řídícího výboru ITI 
Průběžná výzva (do roku 2023) 
 
 
Výzva pouze pro Pražskou metropolitní oblast s danou alokací 
Zveřejněno na úřední desce HMP + SČK + webu ITI 
Specifikace požadavků související se Strategií ITI 
Předkládání projektového záměru (datum doručení na podatelnu) 
Přizvání a představení pracovní skupině, posouzení Řídícím 
výborem ITI k získání stanoviska ŘV 
 
 
Výzva pouze pro Pražskou metropolitní oblast 
Kritéria formálních náležitostí, obecná a specifická kritéria 
přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení 
Předložení kompletní projektové žádosti k hodnocení v ISKP 14+ 
Povinnou přílohou vyjádření/stanovisko Řídícího výboru ITI 



Proces schvalování projektů 





Harmonogram výzev ŘO IROP pro ITI 

 Regionální vzdělávání (ITI) 

 plán vyhlášení na listopad 2016 

 Celková alokace 3,15 mld. Kč 

 ZŠ + SŠ včetně ORP se SVL a bez SVL 



 Výzvy IROP pro ITI zatím nejsou vyhlášeny 
 Následující informace vycházejí z vyhlášených výzev pro 

individuální projekty a pravidel pro žadatele 
 Předpokládá se, že podmínky ze strany ŘO na projekty 

realizované v rámci ITI budou obdobné  
 Nositel ITI a ZS ITI vyhlásí výzvy v návaznosti na výzvy 

ŘO a absorpční kapacitu 
 

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce 

(závazná pro všechny specifické cíle a výzvy) 

www.dotaceEU.cz/IROP 
 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

(pro každou výzvu samostatný dokument)  

www.dotaceEU.cz/IROP 

podporované aktivity, způsobilé výdaje, hodnoticí kritéria, povinné přílohy 

 
 

http://www.dotaceeu.cz/IROP
http://www.dotaceeu.cz/IROP


Upozornění 

Realizace projektu nesmí být ukončena před 
vydáním Rozhodnutí 

Etapy projektu mohou být minimálně tříměsíční 
Pozorně pročíst Podmínky Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace 
Postupovat nejen v souladu se specifickými 

pravidly, ale také s Obecnými pravidly pro 
žadatele a příjemce 

Žádosti o podporu finalizovat v IS KP14+ dříve 
než v posledních hodinách před ukončením 
příjmu žádostí ve výzvě 

 



 Nutné doložit všechny relevantní povinné přílohy 
k žádosti (stanovisko Řídícího výboru ITI PMO) 

 Nutnost souladu údajů uváděných v žádosti o podporu 
v IS KP14+ a v povinných přílohách k žádosti 

 Jednoznačně vymezovat způsobilé výdaje projektu, a 
to jak jednotlivě, tak ve skupině výdajů na hlavní 
aktivity (min. 85 %) a vedlejší aktivity projektu (max. 15 
%) 

 Hodnoty indikátorů musí odpovídat postupům 
stanoveným v metodických listech indikátorů, které 
jsou přílohou specifických pravidel 

 Úspěšný projekt musí nezbytně splňovat všechna 
obecná a specifická kritéria přijatelnosti 

 



HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ZS ITI 



Hodnotící kritéria 
 Funkce ZS ITI nositel vykonávaná pouze pro IROP 

 ZS ITI hodnotí kritéria formálních náležitostí, obecná a specifická kritéria 

přijatelnosti 

 ZS ITI provádí věcné hodnocení (bude stanovena min. bodová hranice) 

 ŘO provádí závěrečné ověření způsobilosti projektů 

 proces administrace musí být ukončen nejpozději do 7 měsíců od 

data ukončení příjmu žádostí v kolové výzvě, od data podání žádosti 

v MS2014+ v průběžné výzvě 

 23. května 2016 schválena hodnotící kritéria MV IROP (za finální mohou 

být považovány až po schválení zápisu z jednání, tj. nejpozději 4. července 2016) 

 

 



Nastavení kritérií ZS ITI 

Opatření 3.2.1 Strategie ITI – Rozšíření kapacit a 
technického vybavení vzdělávacích zařízení (ZŠ, 
SŠ) 

- věcné hodnocení bude prováděno - 

podpora cílena na navýšení kapacit a realizaci projektů v 
prstenci okolo hl. m. Prahy (vnitřní metropolitní oblasti) 
ve vazbě především na současnou, ale i očekávanou 
rozsáhlou suburbánní výstavbu v zázemí hl. m. Prahy; 
podpora spolupráce vzdělávacích institucí (bodově 
zvýhodněna především spolupráce s pražskými 
vzdělávacími institucemi); zavádění inovací do výuky; u 
středních škol kladen důraz na reflektování trhu práce 



Specifická kritéria přijatelnosti (ano/ne) 
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 
 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání 
 Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost 

vzdělávacích zařízení 
 Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy 
 Projekt zahrnující rekonstrukci či výstavbu odborných 

učeben bude realizován v oblastech komunikace v cizích 
jazycích, práce s digitálními technologiemi, technických, 
řemeslných oborů a přírodních věd 

 Projekt není zaměřen pouze na zajištění vnitřní konektivity 
školy a připojení k internetu 

 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu infrastruktura 
středních a vyšších odborných škol 



Kritéria věcného hodnocení (body) 
Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 
 V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve 

fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace 
 Projektem je řešena vnitřní konektivita školy a připojení k 

internetu 
 Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 

práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na trhu práce 
v Pražské metropolitní oblasti 

 Výstupy z projektu budou využity ke spolupráci 
se vzdělávacími institucemi v Pražské metropolitní oblasti 

 Projekt zavádí moderní technologie a další inovace do 
výuky 

 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na aktivitu 
infrastruktura středních a vyšších odborných škol 
 

 



PROVÁZANOST SE STRATEGIÍ ITI 



Alokace dle opatření a aktivit ITI 

SC 2.4 IROP 

Celkové způsobilé výdaje 853 702 400 Kč 

Příspěvek Unie – IROP  725 647 000 Kč 

 

Opatření 3.1.1 Strategie ITI (MŠ) 

Celkové způsobilé výdaje 349 900 000 Kč 

Příspěvek Unie – IROP  292 315 000 Kč 

 

 

 

 



Opatření 3.2.1 Strategie ITI (ZŠ + SŠ) 

Celkové způsobilé výdaje 509 802 400 Kč 

Příspěvek Unie – IROP  433 332 000 Kč 

 

Infrastruktura základních škol 

Celkové způsobilé výdaje 383 517 400 Kč 

Příspěvek Unie – IROP  325 989 790 Kč 

 

Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 

Celkové způsobilé výdaje 126 285 000 Kč 

Příspěvek Unie – IROP  107 342 250 Kč 

 

 

 

 

 

 



Finanční plán čerpání 

Opatření 3.1.1 Strategie ITI (MŠ) 
2017 – 227 290 000 Kč (78 % celé alokace) 
2018 –  48 025 000 Kč (94 % celé alokace) 
 
Opatření 3.2.1 Strategie ITI (ZŠ + SŠ) 
2017 – 0 Kč 
2018 – 170 034 000 Kč (39 % celé alokace) 
 
Datum ukončení realizace projektu:  do 31. 12. 2018 
(min. u vyhlášených výzev v roce 2016) 
 



Indikátory 

Opatření 3.2.1 Strategie ITI (ZŠ + SŠ) 

 Indikátor 
Milník 
2018 

Cílová hodnota 
2023 

Počet podpořených 
vzdělávacích zařízení 

33 53 

Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení  

- 9 803 



Definice indikátorů 
Počet podpořených vzdělávacích zařízení 
„Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze 
zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: střední 
škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají 
svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.“ 
 
Za vzdělávací zařízení považována škola či školské zařízení uvedené 
v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem 
školy/zařízení (IZO). Do Indikátoru nelze započítat (se nezapočítávají) 
školní jídelny a stravovací zařízení, ta nejsou v této výzvě podporována. 
Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště 
jedné školy (tj. jedné právnické osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, 
které má dané zařízení přiděleno (bez jídelen a stravovacích zařízení). 
 
Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty 
 
 

 



Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 
„Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská 
nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo 
nové vybavení, pořízené v rámci projektu.  "Uživatelé" jsou žáci nebo studenti (to 
znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, 
kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet 
možných uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných 
uživatelů).“ 
 
V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) 
kapacita uživatelů takto upravované či budované infrastruktury (např. nové či 
inovované učebny). V případě úprav celého zařízení (např. bezbariérová úprava) 
bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení. V případě nákupu vybavení je 
kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik 
pořízené vybavení užívat. 
 
V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího 
k praktické/demonstrativní výuce (např. CNC fréza), který je obsluhován v jednu 
chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna maximálnímu 
počtu žáků ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací 
hodině. 
  
Tolerance: Akceptovatelná odchylka je ± 10 % 



PROVÁZANOST S KAP 



Soulad s KAP 

Stejná podmínka jako pro individuální projekty 

Krajský akční plán vzdělávání nebo seznam 
projektových záměrů pro investiční intervence  

Soulad názvů projektů v KAP a v předložených 
žádostech (i projektových záměrech) 

Zástupce ITI je členem PS Vzdělávání 

 



PODPOROVANÉ AKTIVITY 



Zúžení aktivit ve Strategii ITI 

Rozšíření kapacit a technického vybavení 
vzdělávacích zařízení (ZŠ, SŠ) s cílem zkvalitnění 
infrastruktury ve vzdělávacích zařízeních s 
důrazem na potřeby technických oborů a 
potřeby rozvoje klíčových kompetencí 

 

Nejsou podporovány všechny aktivity SC 2.4 IROP 

Strategie ITI nepodporuje Infrastrukturu pro 
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání! 

 



Opatření 3.2.1 Strategie ITI (ZŠ + SŠ) 

 Výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, 
laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků 
pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro 
výuku technických a řemeslných dovedností 

 Rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro 
rozvoj vybraných klíčových kompetencí  

 Rozvoj vnitřní konektivity škol (a školských zařízení) v 
učebnách, laboratořích a dílnách a připojení k internetu  

 Úpravy budov a učeben, vybavení nábytkem, stroji, 
didaktickými pomůckami, kompenzačními pomůckami 
a kompenzačním vybavením pro vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se SVP 



Infrastruktura pro SŠ a VOŠ (výzva č. 32) 

 Typy podporovaných operací: 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných 
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích 
(komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 
technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 
obory) 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve 
vazbě na budování bezbariérovosti škol 

 

Minimální a maximální limit CZV na projekt: dle aktuálních 
informací bude upraveno/zpřesněno až ve výzvě nositele ITI 

 



Hlavní podporované aktivity 

 Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 
středních a vyšších odborných škol včetně vybudování 
přípojky pro přivedení inženýrských sítí 

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury 
(včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb.) 

 Nákup budov 
 Pořízení vybavení budov a učeben 
 Pořízení kompenzačních pomůcek 
 Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Na hlavní aktivity musí být vynaloženo min. 85% CZV 



Hlavní podporované aktivity - CZV 
Stavby 

 Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budov 
sloužící středoškolskému nebo vyššímu odbornému vzdělávání: 

 Odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na 
klíčové kompetence, spojovací prostory a nezbytné zázemí těchto 
učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí) 

 Odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence 

 Školní poradenské pracoviště v budově školy 

 Stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související 
s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového 
přístupu) 

 Budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, 
plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a 
projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka 
realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí 
projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem) 



Nákup staveb  
 Nákup budovy (celé nebo její části), která bude sloužit 

středoškolskému/vyššímu odbornému vzdělávání, včetně pozemku 
na kterém budova stojí 

 Při nákupu pozemku včetně budovy musí být ze znaleckého 
posudku jasně patrná cena určená zvlášť pro pozemek a zvlášť pro 
budovu. Cena pozemku musí být do 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu 

Pořízení vybavení budov, učeben 
 Pořízení nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten a 

kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence 
 Nákup výukových pomůcek a technického vybavení učeben a 

výukových prostor ve vazbě na klíčové kompetence (např. 
laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení ve 
vazbě na klíčové kompetence: výuku cizích jazyků, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory) 

 Pořízení nábytku a vybavení poradenských pracovišť 
 Pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení 

nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným dětem 



Vnitřní konektivita a připojení k internetu 

 Konektivita školy k veřejnému internetu (WAN) 
 Síťové zařízení WAN-LAN (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel) 

 Bezpečnostní zařízení (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel) 

 Nezbytné vybavení a vedení poslední míle k přípojnému bodu poskytovatele internetu 
popř. propojení budov školy (rádiový přijímač, anténní zařízení, metalické nebo optické 
vedení na pozemku a v budovách školy) 

 Nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo 
bezpečnostního zařízení (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel) 

 Nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie (podrobněji viz příloha č. 
11 těchto pravidel) 

 Vnitřní konektivita školy (LAN) 
 Aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém centrálního řízení 

wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory; SW nezbytný pro provoz infrastruktury 
(licence OS, přístupové licence), standardní záruka 

 Další bezpečnostní prvky 
 SW, HW, licence, náklady na implementaci a integraci přímo související s pořizovaným 

SW a HW 

DPH 



Vedlejší podporované aktivity 

 Nákup pozemku pro výstavbu nové budovy nebo přístavbu 
stávající budovy SŠ/VOŠ (do 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu) 

 Demolice budov v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s 
realizací projektu 

 Pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do 
budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy) 

 Úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení SŠ/VOŠ 
(přístupové cesty v areálu školy/školského zařízení, parkové 
úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a 
přístřešky nevyžadující stavební povolení 

 Zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, 
autorský dozor) 
 



Projektová dokumentace stavby, EIA 

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s 
realizací projektu (příprava a realizace zadávacích 
a výběrových řízení, zpracování studie 
proveditelnosti) 

Nákup služeb, které jsou součástí pořízení 
dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací 
ceny vybavení 

Povinná publicita 

DPH 



Důležité informace 
 Hlavní zaměření projektu musí být ve vazbě alespoň na jednu 

z následujících možností: 
 a) klíčové kompetence, 

 b) budování bezbariérovosti 

 Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude 
podporována pouze ve vazbě na další klíčové kompetence 

 Ve vazbě na hlavní zaměření projektu lze dále realizovat 
aktivity spojené se zajištěním konektivity školy anebo aktivity 
vedoucí k sociální inkluzi (nákup kompenzačních pomůcek, 
stavební úpravy a vybavení poradenských pracovišť) 

 Není možné realizovat projekt zaměřený pouze na aktivity 
spojené se zajištěním konektivity školy nebo na aktivity 
vedoucí k sociální inkluzi 



Způsobilé výdaje – nejdříve od 1. 1. 2014 

Realizace nesmí být ukončena před vydáním 
Rozhodnutí 

Mezi povinné přílohy projektové žádosti bude 
navíc Vyjádření/Stanovisko Řídícího výboru ITI 
PMO 

Žádost o podporu musí odpovídat 
projektovému záměru, ke kterému vydal své 
vyjádření Řídící výbor ITI PMO 



ABSORPČNÍ KAPACITA PROJEKTŮ 



Původní 

odhad

Aktualizovaný 

odhad 

(2.6.2016)

1 ITI PMO

Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou, Cesta brigádníků 693

2,920 14,557

2 Budoucnost pro technické obory

Střední odborné učiliště a Praktická 

škola Kladno – Vrapice, příspěvková 

organizace

12,060 13,490

3 Dílny a zahrada v ISŠ Středokluky

Integrovaná střední škola Stanislava 

Kubra, Středokluky, Školská 105 se 

sídlem: Školská 105, 252 68 Středokluky

3,650 3,900

4
Pohony , jejich ovládání a využití 

v obráběcích strojích 

Integrovaná střední škola technická 

Mělník, K učilišti 2566
0,620 8,420

5
Projekt SZeŠ Brandýs nad Labem do 

ITI PMO

Střední zemědělská škola Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, Zápská 302, 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

10,000 10,206

6 Centrum vzdělávání klempířů
Střední škola služeb a řemesel, 

Stochov, J. Šípka 187
10,765 15,052

7
Posílení experimentální výuky 

strojírenských oborů 

Střední škola letecké a výpočetní 

techniky, Odolena Voda, U Letiště 370
2,000 4,717

8

Rekonstrukce a vybavení odborných

učeben, laboratoře, dílny a výstavba

kryté haly pro praxi

Střední průmyslová škola stavební, 

Mělník, Českobratrská 386
11,860 10,068

9
Vzdělávací centrum stavebních 

oborů

Střední odborné učiliště stavební, 

Benešov, Jana Nohy 1302
2,652 3,788

10
Zvyšování technicko-didaktické 

úrovně výuky

Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Kladno, U Hvězdy 

2279 Od 1. 9 . 2016  Střední škola 

designu a řemesel Kladno příspěvková 

organizace

8,528 18,483

11

SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj 

infrastruktury pro výuku technických 

oborů

Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Kladno, Dubská
24,900 59,251

12 TECHNICKÁ INOVACE VÝUKY

Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Beroun - Hlinky, 

Okružní 1404, Beroun

2,970 4,235

Celkem 92,925 166,167

Rozpočet (mil. Kč)Název projektu Předkladatel

* Původně o 4 projektové záměry více - odhad rozpočtu 126,285 mil. Kč

PROJEKTY 
 
Celkové náklady 
92,925 mil. Kč 
 
Aktualizovaný odhad 
166,167 mil. Kč 
 
ROZPOČET STRATEGIE ITI 
 
Celkové náklady 
126 285 mil. Kč 
 
Příspěvek Unie – IROP 
107 342 mil. Kč 
 
 



Projektový záměr 

Bude předkládán na základě výzvy nositele ITI 

Bude vycházet z povinných informací pro 
projektovou žádost do ISKP 14+ 

K projektovému záměru se bude vyjadřovat 
Řídící výbor ITI PMO 

Žádost o podporu musí odpovídat 
projektovému záměru, ke kterému vydal své 
vyjádření Řídící výbor ITI PMO 

 





Další postup 
 červen – srpen 2016 budou pořádány semináře pro žadatele  

 13. 6. 2016 seminář pro MŠ, ZŠ a SŠ 

 červen – srpen 2016 aktualizace absorpční kapacity projektů 

 ustanovení výkonného týmu nositele ITI (pro žadatele a koordinaci aktérů 

v území budou ustanovení územní koordinátoři – Praha-východ a Praha-

západ) 

 důležité informace: www.iprpraha.cz/iti; https://rsk-sk.cz/; www.kap-

stredocesky.cz   

 Budou vytvořeny vlastní webové stránky ITI (www.itipraha.cz) 

 první výzvy v září/říjen 2016 – předškolní vzdělávání 

 

 

http://www.iprpraha.cz/iti
http://www.iprpraha.cz/iti
https://rsk-sk.cz/
https://rsk-sk.cz/
https://rsk-sk.cz/
https://rsk-sk.cz/
http://www.kap-stredocesky.cz/
http://www.kap-stredocesky.cz/
http://www.kap-stredocesky.cz/
http://www.itipraha.cz/


Kontakty 
 Manažer ITI 

Lenka Kriegischová 
kriegischova@ipr.praha.eu 
+420 601 323 805 
 

 Asistent manažera ITI 
Kristina Kleinwächterová  
kleinwachterova@ipr.praha.eu 
+420 737 607 807 
 

 Územní koordinátor – oblast Praha-západ 
Alexandra Šimčíková 
alexandra.simcikova@mepco.cz 
+420 731 445 553 
 

 Územní koordinátor – oblast Praha-východ 
od srpna/září 2016 
 

mailto:kriegichova@ipr.praha.eu
mailto:kleinwachterova@ipr.praha.eu
mailto:alexandra.simcikova@mepco.cz


PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY 



ITI PMO 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad 
Vltavou 
 Hlavní cíl – zkvalitnění výuky odborného výcviku u všech 

oborů - nákup nového vybavení pro stěžejní obory školy, 
rekonstrukce tříd, bezbariérovost (plošiny, výtah) 

 Očekávaný výstup – zkvalitnění výuky, prohloubení 
praktických zkušeností u stěžejních oborů a tím kvalitnější 
připravenost absolventů školy pro zařazení do praxe 

 Stav projektu – projektový záměr 
 Obory – Chemik – operátor, Mechanik elektrotechnik, 

Elektromechanik, Strojní mechanik 
 Indikátory – 160/1 
 Realizace – květen-září 2017 

 



Budoucnost pro technické obory 

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice 
 Hlavní cíl – zkvalitnění a modernizace výuky technických oborů, 

úprava a modernizace vybavení odborných učeben (vzdělávací 
koutky), rekonstrukce a vybavení dílen 

 Očekávaný výstup – zvýšení konkurenceschopnosti žáků na trhu 
práce, zvýšení atraktivnosti technických oborů 

 Stav projektu – Projekt se nachází ve formě studie. Proběhla 
konzultace ohledně stavebních prací s projektantem o možnosti a 
finanční nákladnosti těchto realizací. Veškeré stavební činnosti 
budou prováděny v rámci školní budovy, nemusí se řešit 
majetkoprávní ani jiné právní vztahy 

 Obory – elektrikář, zámečník, malíř, truhlář 
 Indikátory – 260/1 
 Realizace – leden 2017-prosinec 2018 



Dílny a zahrada v ISŠ Středokluky 

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky 
 Hlavní cíl – získání klíčových kompetencí požadovaných 

zaměstnavateli v regionu (používání dostupných zařízení v praxi), 
práce s ICT technologiemi a komunikace v cizím jazyce; 
rekonstrukce areálu, nákup technického vybavení a zařízení učeben 

 Očekávaný výstup – posílení vztahu žáků k přírodě (možnost výuky 
v přírodním prostředí), pozitivní vnímání školy žáky a veřejností – 
zvýšení zájmu o obor a o služby prováděné žáky  

 Stav projektu – Připravený projektový záměr a zpracována 
technická zpráva k obnově infrastruktury dílen. Majetkoprávní 
vztahy vyřešeny – pozemky a stavby jsou v majetku Středočeského 
kraje 

 Obory – zahradník, zemědělec – farmář, strojní mechanik 
 Poznámka – spolupráce s min. 5 ti ZŠ v regionu 
 Indikátory – 40/2 
 Realizace – 2017 



Pohony, jejich ovládání a využití 
v obráběcích strojích 
Integrovaná střední škola technická Mělník 
 Hlavní cíl – vybavení odborných učeben stroji a přístroji, 

rekonstrukce obrobny a její vybavení stroji, rekonstrukce 
nákladního výtahu (na přepravu osob) 

 Očekávaný výstup – zlepšení technického stavu vybavení – 
konkurenceschopnost absolventů na trhu práce 

 Stav projektu – je připraven návrh na vybavení učeben 
stroji a přístroji s jejich technickou specifikací, návrh na 
úpravu učeben pro umístnění vybavení  

 Obory – elektrikář, elektrotechnik, obráběč, mechanik 
 Indikátory – 44/2 
 Realizace – 2016/2017 (8 měsíců) 



Projekt SZeŠ Brandýs nad Labem  
do ITI PMO  
Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
 Hlavní cíl – zkvalitnění praktické a teoretické výuky, 

přístavba nových prostor 
 Očekávaný výstup – přiblížení výuky praxi, navázání 

spolupráce se ZŠ a a veřejností 
 Stav projektu – část projektového záměru u nových staveb 

(pavilon, skleník) má zpracovanou studii, vybavenost 
jednotlivých učeben bude řešena formou objednání, vše 
realizováno na pozemcích školy v majetku Stř. kraje 

 Obory – agropodnikání, ekologie a životní prostředí 
 Indikátory – 250/1 
 Realizace – začátek realizace projektu v roce 2017 



Centrum vzdělávání klempířů 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov 
 Hlavní cíl – vznik moderního komplexu pro klempíře, 

který bude určen nejen pro žáky, ale i pro vzdělávání 
dospělých 

 Očekávaný výstup – zlepšení technického vybavení, 
zatraktivnění oboru, navýšení počtu žáků 

 Stav projektu – zpracována architektonická studie a 
předpokládaný rozpočet 

 Obory – klempíř – stavební 
 Indikátory – 72/1 
 Realizace – jaro 2017-2018 

 



Posílení experimentální výuky 
strojírenských oborů 
Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda 
 Hlavní cíl – přebudování krytu CO na laboratoř přírodních 

věd a měření a vybudování obráběcího CNC centra 
 Očekávaný výstup – nově vzniklé odborné laboratoře 

chemie a strojírenské fyziky zvýší kvalitu výuky 
 Stav projektu – projektový záměr - provedeno vyřazení 

úkrytu CO z evidence, záměr byl konzultován 
s projektantem a stavebním úřadem, včetně předání 
stavební dokumentace 

 Obory – letecký mechanik, strojírenství, ICT, strojní 
mechanik, klempíř pro leteckou výrobu 

 Indikátory – 280/1 
 Realizace – 2017-2018 



Rekonstrukce a vybavení odborných učeben, 
laboratoře, dílny a výstavba kryté haly pro praxi 

Střední průmyslová škola stavební, Mělník 
 Hlavní cíl – zkvalitnění výuky odborných předmětů – propojení 

teoretických poznatků s praktickými cvičeními 
 Očekávaný výstup – lepší podmínky pro kvalitní vzdělávání a jeho 

prohloubení – odborný a praktický výcvik (konkurenceschopnost na 
trhu práce), spolupráce se ZŠ – volnočasové aktivity – předmět 
Volba povolání (Na jeden den středoškolákem – možnost navštívit 
výuku – pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) 

 Stav projektu - projektový záměr ve fázi přípravy (již po konzultaci 
s odbornými firmami) 

 Obory – pozemní stavitelství, stavitelství a architektonická tvorba 
 Indikátory – 150/4 
 Realizace – 2017/2019 



Vzdělávací centrum stavebních oborů 

Střední odborné učiliště stavební, Benešov 
 Hlavní cíl – modernizace vybavení dílen odborného výcviku 
 Očekávaný výstup – kompletně vybavené technické zázemí 

pro výuku, které umožní absolventům kvalitní přípravu na 
výkon profese 

 Stav projektu – aktualizovaný rozpočet; pozemky majetek 
firmy Ekosaab, budovy majetek SK, nový stavební zákon- 
rozhodující vlastnictví stavby- odkup pozemků. Věcné 
břemeno pro chůzi a vjezd - není, oficiálně neřešeno se 
žádnou firmou ani společností, která má v tomto areálu 
sídlo - katastr 

 Obory – zedník, instalatér, truhlář, aranžér, klempíř 
 Indikátory – 70/10 
 Realizace – únor 2017-únor 2018 



Zvyšování technicko-didaktické úrovně výuky 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno 
 Hlavní cíl – kvalitní a moderní učebny pro motivované a aktivizované 

studenty v technických oborech, rozvoj klíčových kompetencí žáků – 
zlepšení výsledků vzdělávání studentů 

 Očekávaný výstup – zlepšení vybavení školy didaktickou technikou, 
zvýšení úrovně oborné a teoretické přípravy (zvýšení atraktivity oboru a 
lepší uplatnění absolventů na trhu práce), možnost dalšího vzdělávání 

 Stav projektu - fáze projektového záměru - rozpracovanost do konkrétních 
položek 

 Obory – truhlář, tesař, nábytkářská a dřevařská výroba, technologie 
potravin 

 Poznámka – zkušenosti s hodně projekty z OP VK 
 Indikátory – 560?/1 
 Realizace – realizace po schválení projektu, doba trvání 3 roky 

 



SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - rozvoj 
infrastruktury pro výuku technických oborů 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno 
 Hlavní cíl – vybavit učebny, laboratoře odborného a technického výcviku a tím tak 

zvýšit kvalitu vzdělávání a rozvíjet klíčové kompetence žáků v technických a 
řemeslných oborech 

 Očekávaný výstup – zkvalitnění výuky skrze modernizaci vybavení a tím zlepšení 
uplatnění absolventů na trhu práce 

 Stav projektu – zpracovaný projektový záměr, rozpracované situační plány 
rozmístění výukových technologií v jednotlivých dílnách, situační plán výcvikového 
polygonu a situační plán optické a metalické sítě; proveden průzkum trhu a sběr 
potřebných dat; připraveny základní minimální parametry jednotlivých technologií; 
zhodnoceny základní minimální parametry jednotlivých prvků; stavební projektová 
dokumentace není nutná, majetkoprávní vztahy není třeba v projektu řešit 

 Obory – obráběč kovů, instalatér, autoklempíř, autoelektrikář, strojník požární 
techniky 

 Poznámka – zkušenosti s projekty (ROP) 
 Indikátory – 845/1 (3 budovy) 
 Realizace – 9/2017 – 11/2020 

 



Technická inovace výuky 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun - 
Hlinky 
 Hlavní cíl – zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, lepší 

propojení hardwarového vybavení, zabezpečení školy, důraz 
na praktické dovednosti žáků 

 Očekávaný výstup – skrze rozvoj vnitřní konektivity dojde 
ke zlepšení a zkvalitnění výuky a rovněž dojde 
k zabezpečení školy; kvalitnější výuka odborného výcviku na 
moderních strojích 

 Stav projektu – projekt ve fázi příprav 
 Obory – truhlář, truhlářská a čalounická výroba 
 Indikátory – 1000/3 
 Realizace – 2017/2018 



 
 
 
 

 

     Děkuji za  
      pozornost 

 
 


