Finální verze (VK-IP)

2ZRalPØØØ1

Unikátní kód žádosti:

I. Souhrnné informace o projektu
Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo podoblasti podpory:
Název podoblasti podpory:
Číslo výzvy:

44

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast podpory 1.1

Typ projektu:

IP - ostatní

Typ území:

Město

Projekt
Název projektu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Zkrácený název projektu:

Technické vzdělávání v KHK

Název projektu anglicky:

Support for technical and natural science education in region Hradec Králové

Předpokládané datum
zahájení projektu:

01.08.2013

Předpokládané datum
ukončení projektu:

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících:

30.06.2015

23,0

Typ účetní jednotky:

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

Účetní osnova:

410/2009 Sb./701 - 710, v platném zněn

Celkové způsobilé náklady projektu:

108 282 440,36

Celkové nezpůsobilé náklady projektu:
Rozpočet projektu celkem:

108 282 440,36
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Stručný obsah projektu:
Základním cílem projektu je zkvalitnit a zmodernizovat výuku přírodovědných a technických oborů na školách v
Královéhradeckém kraji a tím zvýšit motivaci žáků SŠ i ZŠ ke vzdělávání se v těchto oborech. Pro realizaci
moderního vyučování budou vybaveny nové učebny, laboratoře a pracoviště, učitelé budou proškoleni v
používání nově zakoupeného zařízení a vybavení.
Ke zvýšení zájmu žáků ZŠ budou tito žáci seznamováni s jednotlivými technickými a přírodovědnými obory
formou sdílení laboratoří, zájmových kroužků na SŠ nebo programy vzájemného učení. Žáci budou seznámeni s
reálnou praxí, ukážou se jim možnosti jejich uplatnění.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 2 z 157

Finální verze (VK-IP)

II. Žadatel projektu
Název subjektu:

Královéhradecký kraj

Právní forma:

Kraj

IČ:

70889546

DIČ:

CZ70889546

Plátce DPH:

Ano

Typ plátce DPH:

Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k
aktivitám

Počet zaměstnanců:
Typ žadatele:

Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.

Podíl na nákladech

7 029 817,45

Číslo datové schránky:

gcgbp3q

Zkušenosti žadatele s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ:
Žadatel má zkušenosti s realizací a řízením neinvestičních projektů v oblasti řízení lidských zdrojů. V
programovém období 2004 - 2006 úspěšně realizoval:
1. Projekty financované ze Společného regionálního operačního programu
2. Projekty financované z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
V programovém období 2007 - 2013 úspěšně realizoval a v současné době realizuje projekty z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkem je Královéhradecký kraj příjemce 6 globálních grantů v
oblasti podpory 1 (reg. č. CZ.1.07/1.1.05, CZ.1.07/1.2.01, CZ.1.07/1.3.01, CZ.1.1.20, CZ.1.07/1.2.20 a
CZ.1.07/1.3.43), 1 globálního grantu v oblasti podpory 3.2 (reg. č. CZ.3.2.10), dále má zkušenosti s realizací 7
projektů technické pomoci.
Žadatel má zkušenosti jak z pozice předkladatele projektu, tak z pozice zprostředkujícího subjektu, kdy zajišťuje
administraci grantových projektů v rámci globálních grantů. Královéhradecký kraj zvyšuje kvalitu vzdělávání ve
svém regionu velmi významným způsobem. V rámci OP VK bylo mezi oprávněné žadatele rozděleno celkem více
než 836 milionů Kč a v projektech technické pomoci bylo administrováno více než 32 milionů Kč.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Žadatel má ve své organizační struktuře Odbor školství a Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací. Odbor
školství, který svým zaměřením (zřizovatel středních škol, odborné řízení základních škol) pracuje koncepčně při
řešení problematiky počátečního vzdělávání, aktivit volného času a prevence sociálně patologických jevů.
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací má samostatné oddělení evropských grantů, které implementuje
globální projekty z OP VK. Metodicky vede střední a základní školy při realizaci jednotlivých projektů na podporu
zvyšování kvality ve vzdělávání, realizuje metodické dohlídky, které podstatným způsobem zvyšují kvalitu
realizovaných projektů. Prostřednictvím svým činností má dlouhodobou zkušenost s cílovou skupinou. Úzce
spolupracuje se školským prostředím, účastní se porad ředitelů a aktivně se podílí na tvorbě programové nabídky
ke zlepšení úrovně vzdělávání na školách.
Statutární zástupci:
Příjmení:

Franc

Jméno:

Titul před:

Bc.

Titul za:

Funkce osoby: hejtman

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

Lubomír
495817223

franc@kr-kralovehradecky.cz

Společné podpisové právo:

Ne
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Kontaktní osoby:
Příjmení:

Baštová

Jméno:

Jaroslava

Titul před:

Titul za:

Funkce osoby: finanční manažer

Telefon:

495817281

Fax:

Telefon II.:

702075892

Pavel

Email:

jbastova@kr-kralovehradecky.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Příjmení:

Kavalír

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Funkce osoby: projektový manažer

Telefon:

Fax:

Telefon II.:

Email:

495817286

pkavalir@kr-kralovehradecky.cz

Společné podpisové právo:

Ne

Hlavní kontaktní osoba:

Kavalír Pavel

Oficiální adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Pivovarské náměstí

Městská část:
PSČ:

50003

Číslo popisné:

Číslo orientační: 2

1245

WWW:
Adresa pro doručení:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Pivovarské náměstí

Městská část:
PSČ:

50003

Číslo popisné:

1245

Číslo orientační: 2

WWW:
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III. Partner projektu
Partner projektu:

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586

IČ:

60153245

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 656 483,11

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
1. Partner hodlá stavebně upravit učebnu výtvarné výchovy č.7 tak, aby místnost mohla sloužit pro výuku
přírodovědných předmětů.
2. Partner hodlá učebnu pro výuku přírodovědných předmětů vybavit tak, aby se zde v rámci projektu mohly vést
laboratorní práce, nepovinné kroužky z biologie a fyziky a aby laboratoř mohla být sdílena se ZŠ.
3. Partner hodlá podpořit zájem o přírodovědné předměty ze strany žáků pořádáním exkurzí s technickou náplní
a pořádáním výjezdů do přírody.
Žáci partnerské střední školy budou pracovat na studentských projektech: BIOLOGIE a FYZIKA
Popis zapojení partnera:
1. Partner nedisponuje velkou volnou místností vhodnou pro výuku přírodovědných předmětů a vedení
laboratorních prací.
2. Přesun výuky výtvarné výchovy do jiných prostor a úprava uvolněné velké místnosti č. 7 pro plnění funkce
laboratoře je nejvýhodnější řešení z hlediska udržitelnosti podpory výuky přírodovědných předmětů i z hlediska
ochrany drobného majetku pořízeného z rozpočtu projektu.
3. Důležitou položkou v rozpočtu tvoří měřící fyzikální čidla. Díky novým měřícím čidlům dojde k výrazné
modernizaci techniky potřebné pro vedení laboratorních prací z fyziky. Technikou tohoto typu škola nedisponuje
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
2012 - 2014 Kvalitní výuka - (CZ.1.07/1.5.00/34.0776)
2011 - 2012 Zavedení eLearningu do výuky CZ.1.07/1.1.05/04.0038)
2009 - 2010 Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Všichni lektoři mají zkušenosti s vedením výuky laboratorních prací v indikovaných třídách a ve svých
předmětech.
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Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Trutnov

Obec:

Vrchlabí

Část obce:

Vrchlabí

Ulice:

Komenského

Městská část:
PSČ:

54301

Číslo popisné:

586

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Šafránek

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

495421584

Telefon II.: 601384170

Email:

reditel@gymvr.cz

Fax:

Miroslav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů
odboje 36

IČ:

60884703

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 305 530,79

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Zapojením do projektu chceme podpořit realizaci kurikulární reformy na GRK v souladu se ŠVP školy.
Modernizované učebny a prostory pro výuku, upravené a vybavené v rámci realizace projektu, využijeme pro
výuku a volnočasové aktivity žáků naší školy a spolupracujících ZŠ ke zvýšení zájmů o technické a přírodovědné
obory.
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Popis zapojení partnera:
V rámci realizace KA: 2 - vybavíme prostory pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním
materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání - využití při hodinách výuky biologie, fyziky a chemie pro
všechny žáky a studenty GRK a pro zájemce o studium přírodovědných a technických oborů na VŠ v rámci
volitelných předmětů.
Zakoupené vybavení učeben využijeme i při realizaci KA 5 - při celoročních, pravidelně se opakujících
volnočasových aktivitách, zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ v nově založených
kroužcích: fyzikálním, chemickém, biologickém, chemické pokusy a přírodovědné praktikum, jejichž obsahová
náplň bude navazovat na ŠVP školy.
V rámci realizace aktivity KA 9 provedeme stavební úpravy odborné učebny chemie a stavbu "venkovní učebny"
v nově založené minibotanické zahradě, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického
vzdělávání na GRK a budou směřovat k podpoře využití nových metod a forem práce v technickém a
přírodovědném vzdělávání.
Dále budeme realizovat KA 11 - celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky základních škol
v nově založených kroužcích: fyzikálním, chemickém, přírodovědném a přírodovědném praktiku, jejichž
obsahová náplň bude navazovat na ŠVP příslušné ZŠ, s využitím moderních učeben a vybavení GRK.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
GRK realizovalo projekty z dotačních programů KHK (Společensko-kulturní aspekty
života ČR a Holandska očima mládeže, Otisky holandské a české kultury),
- z Českoněmeckého fondu budoucnosti (Vyrábět nás baví- kořeny, tradice a budoucnost řemesla v našich
zemích, Naše město- minulost a současnost našeho města, Zvyky a obyčeje-role národní kuchyně v rámci EU,
Slavné hrady a zámky, Na stopě slavných osobností a projekt podpořený MŠMT - Podpora vzdělávání v jazycích
národnostních menšin.
V současné době realizujeme projekt v OP VK, OP 1.3 - Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků
Gymnázia F.M.Pelcla v Rychnově nad Kněžnou - hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje
pedagogických pracovníků GRK, kterého chceme dosáhnout realizací 3 KA:
1.využívání ICT ve výuce - realizací 5 vzdělávacích kurzů (MS Word,Excel, PowerPoint, Zoner PhotoStudio a
ovládání interaktivní tabule)
2. v oblasti kurikulární reformy - realizací 6 kurzů, z toho 3 formou 3denního soustředění všech PP + 3 kurzy
prezenční formou
3.výuka anglického jazyka - pro začátečníky a pokročilé
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
GRK je jedním z nejstarších gymnázií v Královéhradeckém kraji. Vzhledem k dlouhodobé práci s žáky a studenty
od 11 do 19 let a zaměření projektu právě na tuto věkovou kategorii jsou zkušenosti s cílovou skupinou
prokazatelné. Při GRK probíhají aktuálně i volnočasové aktivity mimo ŠVP a vlastní výuku.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Rychnov nad Kněžnou

Obec:

Rychnov nad Kněžnou

Část obce:

Rychnov nad Kněžnou

Ulice:

Hrdinů odboje

Městská část:
PSČ:

51601

Číslo popisné:

36

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Kačírek

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Petr
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Telefon I.:

733124931

Telefon II.:

Email:

kacirek@grk.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

IČ:

00087751

DIČ:

CZ00087751

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

5 293 382,02

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Hlavní důvod zapojení do projektu: propojení odborného vzdělávání žáků základních škol, žáků střední školy a
profesních partnerů včetně budoucích zaměstnavatelů.
Ze zkušeností ze spolupráce s profesními partnery a zároveň v souladu s požadavky současného trhu práce v
České republice vidíme v tomto projektu šanci jak podpořit kvalitu vzdělávacího procesu v technických a
přírodovědných oborech a přiblížit podmínky výuky a následné pracovní praxe žákům základních škol, jakožto
potencionálním uchazečům o technické vzdělávání. Osobní zkušenost žáků s oborem bude důležitá pro
správnou volbu oboru studia na SŠ.
Zároveň nám projekt umožní zapojit do výuky odborníky z praxe, což bude přínosné jak pro žáky školy, tak pro
pedagogy. Žáci budou konfrontováni s požadavky z praxe a pro pedagogy bude tato spolupráce přinášet nové
podněty pro výuku a možnosti porovnávat potřeby praxe se stávajícím ŠVP.
Popis zapojení partnera:
V souladu s klíčovými aktivitami projektu v prvním kroku přistoupíme k vybavení a modernizaci odborných
učeben učebními a demonstračními pomůckami. S jejich využitím proběhnou následně odborné vzdělávací kurzy
a zájmové volnočasové aktivity jak pro žáky naší školy, tak pro žáky základních spolupracujících škol
Královéhradecka.
Z jednotlivých klíčových aktivit projektu lze přesně definovat zapojení naší školy do projektových aktivit, ať se
jedná o vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří budou aktivně využívat nově pořízené vybavení, tak
jednotlivé vzdělávací, zájmové a volnočasové aktivity související s technickým a přírodovědným vzděláváním.
Naše škola se bude aktivně podílet na administraci projektu, zejména pak na výběrových řízeních a poskytování
všech nutných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Ukončené a vyúčtované projekty:
1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Zlepšování podmínek pro širší využití ICT a multimediálních nástrojů při výuce na SŠTŘ Nový Bydžov, realizace
v období 1.10.2009-31.1.2011, projekt v hodnotě 3 539 589,40 Kč
2. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Další vzdělávání na SŠTŘ Nový Bydžov - více šancí na trhu práce, realizace v období 1.4.2010 - 31.7.2012,
projekt v hodnotě 5 241 624,90 Kč
3. Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Modernizace vybavení dílen praktického vyučování technických oborů SŠTŘ Nový Bydžov, realizace v období
1.5.2010 - 31.10.2011, projekt v hodnotě 2 134 820 Kč
Projekty v realizaci:
1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Doprava 21. století - vzdělání, kvalifikace, ekologie, bezpečnost, realizace v období 1.1.2012 - 31.7.2014,
rozpočet projektu ve výši 7 927 991,48 Kč
2. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
Tvorba výukových modulů zaměřených na rozvoj manuální zručnosti žáků SŠTŘ Nový Bydžov - obory elektro a
opravy zemědělských strojů, realizace v období 1.1.2012 - 31.7.2014, rozpočet projektu ve výši 6 261 181,84 Kč
3. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám,
ICT a příprava na nové pojetí maturitní zkoušky, realizace v období 1.4.2012 - 31.3.2014, rozpočet projektu ve
výši 1 726 591 Kč
4. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Správnou volbou oboru a podporou k dosažení zlepšených studijních výsledků k lepšímu startu do profesního
života, realizace v období 1.1.2013 - 28.2.2015, rozpočet projektu ve výši 4 856 300 Kč
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílová skupina: žáci ZŠ
Škola každoročně (již 7 ročníků) organizuje soutěž základních škol Já už to znám, umím?, kde se žáci základních
škol seznamují soutěžní formou s náplní jednotlivých studijních oborů.
Pedagogičtí pracovníci se aktivně věnovali žákům základních škol v kurzech -10 lekcí techniky a ve 20-ti
hodinových kurzech získání odborných dovedností žáků ZŠ.
Škola má zkušenosti i s pořádáním exkurzí žáků ZŠ do provozů partnerských společností školy v oblasti
odborného vzdělávání.
Vedení školy organizuje pravidelné každoroční profesní setkávání s výchovnými poradci a řediteli ZŠ.
Cílová skupina: žáci školy
Předcházející projekty zaměřené na cílové skupiny žáků z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt EU peníze středním školám (Šablony)
Spolupráce s profesními partnery při realizaci těchto projektů.
Intenzivní výkon praktického vyučování na pracovištích profesních partnerů.
Rozvoj odborných kurzů s následným certifikačním výstupem pro žáky školy.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci
Škola vždy aktivně podporovala rozvoj svých pedagogických pracovníků a to jak v oblasti pedagogických,
didaktických a odborných schopností a dovedností, tak schopností navrhovat a vytvářet učební texty, pracovní
sešity, učební pomůcky.
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Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Nový Bydžov

Část obce:

Nový Bydžov

Ulice:

Dr. M. Tyrše

Městská část:
PSČ:

50401

Číslo popisné:

112

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Blažej

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

495490328

Telefon II.:

Email:

sstrnb.blazej@seznam.cz

Fax:

Vladimír

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069

IČ:

67439918

DIČ:

CZ67439918

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 109 050,69

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 se stala partnerem z
důvodu výuky technických oborů jako je aplikovaná chemie a informační technologie. Ve všech oborech se
vyučují technické a přírodovědné předměty. Tím škola splnila základní podmínku účasti v projektu . Škola má i
dostatek zkušeností s účastí v předchozích projektech OPVK, takže riziko, že plánované aktivity nebudou
naplněny, je minimální.
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Popis zapojení partnera:
Vybavení učeben: Chemická laboratoř, Odborná učebna fyziky, Elektrotechnická laboratoř, Biologická laboratoř
(budova I)
V naší škole budeme realizovat kroužek robotiky pro naše žáky v rozsahu 160 hodin za celou dobu realizace.
Kroužek bude určen žákům 1. - 4. ročníku naší školy. Kroužek bude využívat modernizovanou elektrotechnickou
laboratoř.
Budou realizovány pravidelné návštěvy a výuka žáků ze spolupracujících základních škol. Využití
modernizovaných učeben a laboratoří - především laboratoř elektrotechniky, laboratoř biologie a chemie. Žáci a
vyučující ze ZŠ využijí modernizované prostory školy např. pro laboratorní práce a pokusy. Spolupráce bude
probíhat při výuce oborů chemie.
Uspořádáme 2x za dobu realizace projektu krajské setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a
vyučujících chemie.
Metoda CLIL je v naší škole již zkušebně ověřována. Zatím se zkouší při výuce předmětu fyzika a zeměpis. Je
nanejvýš žádoucí tuto aktivitu nadále rozvíjet. Rozvoj bude spočívat v rozšíření použití této metody v předmětu
zeměpis, nově pro obory hotelnictví a cestovní ruch, v předmětu fyzika nově pro žáky oborů informační
technologie a aplikovaná chemie a ve výuce předmětu analytická chemie nově pro žáky oboru aplikovaná
chemie.
Výstupem bude 12 sad (6 ročně) výukových materiálů (pracovních listů, prezentací apod.). Jedna sada se bude
skládat z 20 ks těchto materiálů.
Budou vytvořeny 4 sady česko-anglických slovníků. Pro obory informační technologie a aplikovaná chemie a pro
předměty zeměpis a fyzika.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Střední škola informatiky a služeb úspěšně realizovala a dokončila projekt OPVK Školský informační portál
Královéhradeckého kraje. Jednalo se o vytvoření společného informačního prostředí pro všechny subjekty
krajské vzdělávací soustavy, včetně zajištění informovanosti žáků, rodičů škol všech typů o všech školách v
Královéhradeckém kraji. V rámci tohoto projektu vznikl i portál Podpora přijímací řízení, kde jsou shromážděny
veškeré informace o průběhu přijímacího řízení na všech středních školách v královéhradeckém kraji. Projekt byl
ukončen v roce 2011 a v současné době funguje ve fázi udržitelnosti s předpokladem stálého fungování i nad
rámec období udržitelnosti.
V současné době škola realizuje projekt v rámci OPVK s názvem Multimediální škola. V rámci tohoto projektu
došlo k vybavení všech tříd dataprojektory a učitelé obdrželi notebooky, tak výuka mohla probíhat moderním a
názorným způsobem.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Střední škola informatiky a služeb má 637 žáků z cílové skupiny, takže zkušenosti s prací s cílovou skupinou jsou
dostatečné. V rámci plánovaných aktivit jsme si již předem vyzkoušeli práci (výuku) žáků základních škol v
chemických laboratořích. Škola má i zkušenost s výukou pomocí metody CLIL.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Trutnov

Obec:

Dvůr Králové nad Labem

Část obce:

Dvůr Králové nad Labem

Ulice:

Elišky Krásnohorské

Městská část:
PSČ:

54401

Číslo popisné:

2069

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
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Příjmení:

Vojtěch

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

739559421

Telefon II.:

Email:

reditel@ssis.cz

Fax:

Petr

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

IČ:

00087815

DIČ:

CZ00087815

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:

dzb6nw

Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 800 831,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Projekt je zaměřen na podporu zvyšování kvality ve vzdělávání. S tím je úzce spojena naše snaha vytvořit nové
prostředí pro výuku svařování, kterým projde velká část našich žáků druhého a třetího ročníku, a to při výuce
svařování v odborném výcviku. V návaznosti na ŠVP chceme žáky seznámit s novými metodami svařování, s
novými technologickými postupy, a také s novou technikou související se svařováním.
Pro tyto účely je nutné také proškolit pedagogické pracovníky, aby dokonale zvládli dané požadavky a žákům
předali vysoce odborné teoretické a praktické vědomosti a dovednosti.
S moderními technologiemi budeme žáky naší školy, ale také žáky ze základních škol, seznamovat formou
workshopů, účastí na výstavách, exkurzí ve významných firmách a prohlídek technických zajímavostí. Nové
informace získají při besedách s odborníky, zástupci firem a specialisty v oboru.
Popis zapojení partnera:
V rámci projektu zajistíme moderní vybavení do svařovny, rozšíříme stanoviště pro sváření s novými
technologiemi, zlepšíme výukové podmínky, odstraníme nedostatky zjištěné kontrolou BOZP. Pro zkvalitnění
výuky všech metod svařování zavedeme kroužek praktické výuky svařování, který využijí žáci pro dokonalejší
zvládnutí práce ve svařovně. Pro tyto účely plně využijeme pořízená zařízení z kap.03.
Pro seznámení a popularizaci řemeslné výuky využijeme setkání s žáky ZŠ, pro které připravíme jednoduché
praktické úkony k faktickému odzkoušení, poskytneme jim příručku sloužící jako návod k výrobě jednoduchého
výrobku z kovu a ze dřeva, příručku s poučením, jak se vyvarovat úrazu a se základními pojmy, spojenými s
BOZP, zaměstnavatelem a zaměstnancem.
S aktivitami spojenými s realizací projektu souvisí další vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy.
Zaměstnanci si rozšíří své vědomosti, znalosti a dovednosti pro výuku svařování spojenými s novými
technologiemi a typy sváření.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
1)HELPTECH
- INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ, PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ
GRAMOTNOSTI STUDENTŮ V OBLASTI STŘEDNÍHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ A ZVYŠOVÁNÍ PRESTIŽE
ŘEMESLNÝCH OBORŮ V ČR.
Reg. č. projektu CZ.1.0/1.1./00/14.0152 - partner.
2)NAŠE BUDOUCNOST
- GLOBÁLNÍ GRANT - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II,
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, PRIORITNÍ OSA Č.1 - POČÁTEČNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ.
Reg. č. projektu : CZ.1.07/1.1.20/01.0004 - příjemce.
3)MODERNÍ VÝUKA
-EU PENÍZE ŠKOLÁM .
Reg. č. projektu CZ1.07/1.5.00/34.0478 - příjemce.
4) PODNIKAVÁ HLAVA - PODPORA FIREMNÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
-GLOBÁLNÍ GRANT - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI II. OBLAST
PODPORY -ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ
Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0011 - příjemce.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílová skupina žáků SŠ - zkušenosti při výuce v hlavní činnosti jak teoreticky odborných předmětů, tak
praktických předmětů v odborném výcviku.
Cílová skupina žáků ZŠ - dlouhodobá spolupráce se ZŠ při besedách, exkurzích, soutěžích v dovednostech
organizovaných naší školou, při organizaci odborných kroužků zaměřených na seznámení s praktickými
dovednostmi potřebnými pro zvládnutí výuky řemesel.
Cílová skupina pedagogů - vytvoření technických a organizačních podmínek pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Náchod

Obec:

Jaroměř

Část obce:

Pražské Předměstí

Ulice:

Studničkova

Městská část:
PSČ:

55101

Číslo popisné:

260

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Kočišová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

736784736

Telefon II.:

Email:

kocisova@sou-jaromer.cz

Fax:

Jitka

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

IČ:

62690272
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DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

4 012 696,44

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Škola nemá odbornou učebnu vybavenou základním laboratorním zařízením pro vzdělávání v oblasti přírodních
věd. Do projektu vstupujeme s těmito cíli:
Proškolit učitele v nových metodách vzdělávání předmětů chemie, fyzika a biologie, základy přírodních věd.
V kroužcích přírodovědných předmětů podchytit a prohloubit zájem žáků o vzdělání v oblasti přírodních věd.
Současně ověřit možnost zařazení jednoduchých žákovských pokusů do běžné výuky (podpořit teoretickou
výuku, praktickým ověřením nabytých vědomostí). Ověřené vzdělávací postupy zapracovat do ŠVP.
Různorodost vzdělávacích postupů rozšířit cíleně vybranými exkurzemi.
Zájem o praktické vzdělávání a žákovský pokus přenést na žáky spolupracujících základních škol. Umožnit jim
vyzkoušet nové vybavení odborné učebny, naučit je týmové spolupráci ve věkově a vzdělanostně nesourodých
skupinách.
Zapojením do projektu škola podpoří další oblast vzdělávání (dlouhodobě se nám daří podněcovat cílenými
aktivitami odborné vzdělávání a vzdělávání jazykové). Bude tak lépe dosaženo elementárního vzdělávacího cíle:
Všestranně vzdělávaný žák.
Popis zapojení partnera:
Vybavení odborné učebny přírodních věd (chemie, biologie, fyzika) tak, bylo možné konat žákovské pokusy a
ověřování (nábytek uzpůsobený pro školní laboratoř, přístrojové vybavení, materiál a provozní sady k provádění
laboratorních prací a pokusů).
Nabídka kroužků přírodních věd pro žáky oborů: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní
činnost, Sociální činnost. Kroužky rozšíří přírodovědné vzdělávání žáků
.Uspořádání odborných přírodovědných exkurzí a terénních přírodovědných kurzů pro žáky SŠ.
Přenesení poznatků a vzdělávacích metod z kroužků do programu vzájemného učení v rámci Integrované
tematické výuky "Čtvero ročních období" v projektových dnech pořádaných žáky SŠ pro žáky ZŠ.
Společné stáže učitelů SŠ a ZŠ orientovaná na přípravu projektových dnů Integrované tematické výuky "Čtvero
ročních období".
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Probíhá realizace projektu EU peníze středním školám "Kvalitní výuka s podporou ICT" reg.č.
CZ.1.07/1.5.00/34.0924.
Škola vznikla 1. 2. 2012 sloučením dvou menších škol, které mají zkušenosti s realizací projektů RLZ pouze jako
partneři bez finanční spoluúčasti.
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Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílová skupina žáci SŠ: Pro žáky oboru ekonomické lyceum pořádáme pravidelně terénní kurz přírodních věd.
Pro žáky ostatních oborů pravidelně organizujeme jednodenní přírodovědné exkurze. Žáci oboru sociální činnost
se pravidelně zapojují do programů Střediska ekologické výchovy Sever. V rámci laboratorních prací v
předmětech fyzika, chemie a biologie žáci ověřují přírodní zákonitost v žákovských pokusech s běžně dostupným
materiálem a jednoduchými pomůckami.
Cílová skupina ZŠ: Žáci a učitelé oboru Sociální činnost jsou dlouhodobě zapojeni do projektových aktivit
organizace Člověk v tísni (např. komunitní projekty Šťastný Stěžeráček, Náš společný svět). V nich spolupracuje
naše SŠ se ZŠ a MŠ Stěžery. Pro žáky ZŠ a MŠ Stěžery pravidelně organizujeme edukační programy ke Dni
dětí, v době Adventu a Velikonoc.
Cílová skupina učitelé: Škola pořádala ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever metodická
zaměstnání a workshopy zaměřené na výuku Ekologické výchovy v ZŠ a SŠ.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

V Lipkách

Městská část:
PSČ:

50002

Číslo popisné:

692

Číslo orientační: 1a

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Vitvarová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

731470478

Telefon II.:

Email:

vitvarova@oahk.cz

Fax:

Jana

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338

IČ:

00175790

DIČ:

CZ00175790

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

6 774 429,80
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Finální verze (VK-IP)
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Partner SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, byl jmenován Centrem odborného vzdělávání pro automobilový
průmysl a dopravu v Královéhradeckém kraji.Současně škola zajišťuje dlouhodobě výuku některých stavebních
oborů. K tomuto centru se váží další školy, které automobilové obory vyučují. Jedná se o SPŠ Hronov, VOŠ a
SPŠ Rychnov nad Kněžnou a SŠTŘ Nový Bydžov (Hlušice). Škola v Hradci Králové je pro některé oblasti výuky
vybavena nevyhovujícím zařízením, zejména pak zařízením pro kontrolu a měření geometrii vozidel.
Z tohoto důvodu je stěžejním cílem tohoto projektu podpora výuky žáků příslušných technických oborů v rámci
kroužků vč. nákupu a vybavení školy odpovídajícím zařízením.
Popis zapojení partnera:
Mimoškolní výuka pro žáky školy bude směrována do kroužků fyzikálního, a kroužků pro automobilní, stavební a
elektro obory. Partner v rámci činnosti centra OV pro automobilový průmysl, školám v N. Bydžově, Rychnově n.
K. a Hronově nabídne proškolení v oblasti geometrie a klimatizace na moderním zařízení zakoupeném v rámci
realizace projektu. Partner má bohaté zkušenosti se spoluprací se základními školami v regionu a bude s nimi
spolupracovat i s podporou tohoto projektu. Podpora výuky v kroužcích bude realizována v oborech auto,
stavebních, v laboratořích elektro oborů, a to nejdříve dovybavením odborných učeben a poté modernizací
výuky. Součástí projektu je podpora technického vzdělávání i formou dovybavení dílen pro zedníky, tesaře,
klempíře a instalatéry pro výuku v kroužcích. Uskuteční se také vzdělávání pedagogických pracovníků v oborech
auto, stavebních a elektrooborech a to pro následnou výuku nových technologií a práci s novými materiály.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Projekt Sonda OPVK oblast podpory- 1.1. zvyšování kvality vzdělávání
Cíl - zavádění moderních vyučovacích metod formou modulových vzdělávacích programů s důrazem na
mezipředmět. vztahy a v návaznosti na základní a vysokoškolské vzdělávání, které povedou ke zvýšení
motivace žáků pro studium technických oborů , dovedností pro zvýšení možnosti k umístění na trhu práce , ke
zlepšení odborných cizích jazyků a využití ICT ve výuce i v praxi. Byly vytvořeny skripta a v rámci udržitelnost
probíhá výuka dle těchto skript v 6 modulech a je zařazena do ŠVP.
Projekt Digitální škola-OPVK, č. prior. Osy 7.1-oblast zvyšování kvality vzdělávání. Cílem projektu bylo vytvoření
kompleního školního informačního systému , který propojil všechny úseky školy vč. jídelny a domova mládeže.
Systém zajistil efektivní fungování celé školy ( školní matrika, evidence zaměstnanců , žáků, třídní
výkazy,hodnocení, rozvrhy, rozpočty a další agendu školy,komunikaci mezi jednotlivými úseky . Šk. inf. systém
je využívámn ped. i neped. pracovníky školy a žáky.
Pro rodiče žáků je zpřístupněn na základě přístupových uživ. jmen a kódů.
IQ-industry( zde byla škola partnerem)- cílem projektu bylo a je zlepšení oborových znalostí a dovedností učitelů
odborných předmětů a praktického vyučování technických oborů. Škola garantovala plnění cílů projektu vč.
udržitelnosti za Královehradecký kraj.
UNIV 2- Kraje-škola byla partnerem Nár. ústavu pro vzdělávání , šk. por. a zař. pro další vzd. ped.pracovníků .
Hlavním cíle bylo vytvořit vzdělávací programy v návaznosti na profesní kvalifikace včetně pilotního ověření.
Škola zpracovala 3 vzděl. programy a 2 z toho pilotně ověřila.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
S celou cílovou skupinou pracujeme každodenně v rámci výukového procesu, a to jak v rámci vyučování, tak při
realizaci nejrůznějších projektů. Rovněž se základními školami v okolí a s firmami v regionu spolupracujeme ve
všech oborech dlouhodobě, máme navázány dlouhodobé vzájemně výuku prospěšné vztahy např. se školami ZŠ
Týniště nad Orlicí, ZŠ Všestary, ZŠ Hradec Králové, Štefánikova, ZŠ Hradec Králové, Sever, ZŠ Hradec Králové,
Bezručova, které se pravidelně účastnily např. soutěžní akce den pro Vás realizované každoročně na naší škole.
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Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Pražské Předměstí

Ulice:

Vocelova

Městská část:
PSČ:

50002

Číslo popisné:

1338

Číslo orientační: 2

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Košťál

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

604202177

Telefon II.:

Email:

kostal@sosasou-vocelova.cz

Fax:

Vladislav

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

IČ:

48623725

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 443 163,00

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Dlouhodobý trend oslabování zájmu o technické a přírodovědné obory vychází často z obav žáků a studentů z
obtížnosti a nezáživnosti těchto oborů. Jednou z cest, jak tomuto nepříznivému vývoji čelit, je ukázat atraktivitu
těchto oborů na tématech blízkých žákům a s využitím jejich přirozené zvídavosti a zájmu o své okolí. Tohoto
principu se drží i předkládaný projekt. Nabízí proto žákům přitažlivou formou aktivitu práce s malou zahradní
technikou, na pile se dřevem a při stavbě dřevěných altánů určených k výuce ve venkovním prostředí. Žáci si
zároveň uvědomí krom pracnosti jednotlivých aktivit, že je třeba o přírodu náležitě pečovat a naučí je zajímat se o
blízké okolí apod..
Zároveň budou v projektu využívány moderní informační technologie - pořízení meteorologické stanice pro
sledování počasí, čímž bude u žáků podpořen jejich zájem o digitální technologii, ale naučí se ji aktivně využívat
též v praxi. Realizaci odborných praxí provází řada jednoduchých pracovních úkonů (péče o pozemky školy,
práce se dřevem, péče o rostliny ad.), čímž bude podpořena a rozvíjena manuální zručnost u žáků, u nichž se
předpokládá, že s úspěchem ukončí a najdou další uplatnění právě v řemeslných oborech.
Popis zapojení partnera:
Viz předložený projektový záměr
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Finální verze (VK-IP)
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Žadatel již nabyl zkušenosti z realizace předchozích projektů financovaných z programu OPVK. Na realizaci se
podílí stabilní a zkušený projektový tým, který je zárukou nejen při samotné realizaci, ale také při průběžném
vyúčtování projektu a závěrečném ukončení a předání výstupů. U obou níže uvedených projektů jsou vždy
určeny role v projektových týmech a stanoveny jasné kompetence. Žadatel také u předkládaného projektu vsadil
na osvědčený a zkušený tým pracovníků.
1) Název projektu: Škola hrou, zahájení 1.9.2011, ukončení 28.2.2014, operační program: OP VK, prioritní osa 1,
oblast podpory 1.4, rozpočet projektu: 496 181 Kč
Cíl projektu: Prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní
škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy
pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních
materiálů ve výuce.
Potřebné výstupy jsou naplňovány průběžně tvorbou inovativních vzdělávacích materiálů, které jsou ověřovány
následně ve výuce. Pedagogičtí pracovníci jsou průběžně vzdělávání v potřebných vzdělávacích kurzech.
2) Název projektu: ICT do výuky SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují, zahájení 1.4.2012, ukončení 31.3.2014,
operační program: OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.5, rozpočet projektu: 1 128 123 Kč
Cíl projektu: prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední
škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy pro
pedagogické pracovníky, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů
ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli formou
realizace odborných praxí žáků.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Škola patří
do sítě škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci přidružených škol UNESCO. Ve dvouletých
a tříletých oborech naší Střední školy a Základní školy najdou uplatnění mimo jiné žáci základních škol se
zdravotním postižením a vývojovými poruchami učení nebo chování. Škola i internát mají dlouholetou zkušenost
s vedením žáků, kteří mohou trpět různými dysfunkcemi, nebo mohou pocházet z problematických rodinných a
sociálních poměrů.
Do realizace připravovaného projektu budou zapojeni všichni žáci této školy, tj. 52 žáků ZŠ a 295 žáků SŠ a 114
zaměstnanců.
SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují má stabilní materiální a personální zázemí a soustředí se na zavádění
nejefektivnějších vzdělávacích metod a forem do výuky, aby dobře připravila žáky na další studium (dosažení
klíčových kompetencí dle standardu RVP). Pedagogické sbory jsou složeny z plně kvalifikovaných učitelů, kteří
mají rozsáhlé zkušenosti s prací s cílovou skupinou, a to v rámci jak každodenní výuky, tak i mnoha
mimoškolních aktivit, které škola pro žáky zajišťuje. Pedagogičtí pracovníci škol se průběžně profesně rozvíjejí a
systematicky absolvují další vzdělávání ve svých oborech pro zajištění kvalitní výuky.
Při realizaci klíčových aktivit projektu dojde k tvorbě výstupů, na kterých se budou podílet ve vzájemné spolupráci
žáci a pedagogové a které budou vytvořeny v rámci plánované výuky. Budou se účastnit exkurzí, odpoledních
kroužků, vzdělávat se ve vybraných kurzech a zapojovat žáky ZŠ do běžné výuky, což jsou aktivity, se kterými
má škola dlouholeté zkušenosti. Svépomocí vzniknou nové venkovní učební prostory zejména pro uplatnění
odborných praxí žáků. Řešené aktivity byly vybrány na základě úspěšnosti v předchozích letech.
Proto bude zvolené téma tohoto projektu zaměřeno výhradně na zlepšení a posílení technického zázemí oborů
naší školy.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Náchod

Obec:

Nové Město nad Metují

Část obce:

Nové Město nad Metují

Ulice:

Husovo náměstí

Městská část:
PSČ:

54901

Číslo popisné:

1218

Číslo orientační:

WWW:
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Kontaktní osoby:
Příjmení:

Talášková

Jméno:

Titul před:

PaedDr.

Titul za:

Telefon I.:

734443911

Telefon II.:

Email:

olga.talaskova@skolynome.cz

Fax:

Olga

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234

IČ:

00581101

DIČ:

CZ00581101

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 948 449,76

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové v souvislosti se zavedením
výuky podle ŠVP posílila význam přírodovědných předmětů. Absolventi jsou ve větší míře připravováni na další
studium, a to především v přírodovědně zaměřených navazujících oborech. Tomuto záměru však neodpovídá
vybavení učeben a laboratoří. Tyto učebny byly vybaveny před desítkami let a i přes snahu o modernizaci v
posledním období neodpovídají moderním trendům výuky dle ŠVP.
Realizace projektového záměru umožní výuku více orientovat na experiment a rozvoj praktických dovedností
žáků s podporou skupinové formy výuky. Dále bude možné efektivněji rozvíjet přírodovědné volnočasové aktivity
a podchytit zájem motivovaných a nadaných žáků a podpořit jejich zájem o přírodovědné a technické obory. Do
mimoškolních aktivit bude možné zapojit i žáky základních škol.
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Popis zapojení partnera:
-tvorba moderního materiálního zázemí
Materiálního zázemí pro přírodovědné vzdělávání budeme realizovat vytvořením odborných pracovišť v odborné
přírodovědné učebně a v laboratořích fyziky, chemie a biologie s využitím počítačem podporovaných
experimentů, a vytvořením souborů pomůcek pro jednotlivá pracoviště.
Počítáme se dvěma třídenními školeními pedagogů, vyučujících přírodovědné předměty.
-Realizace tří přírodovědně zaměřených volnočasových útvarů (fyzikální, chemický a biologickoenvironmentální).
Chceme tak podchytit zájem motivovaných a nadaných žáků, méně motivované motivovat možností realizace
badatelské činnosti a prohlubovat vědomosti žáků potřebné k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ
přírodovědného zaměření. V rámci každého volnočasového útvaru počítáme s realizací 2 odborných exkurzí
během doby trvání projektu.
-odborné exkurze
V rámci každého zájmového útvaru budeme realizovat 2 exkurze (celkem 6) např. do těchto institucí a
odborných pracovišť (IQ park Liberec, JETE Temelín ,Dukovany, Elektrárna Dlouhé Stráně, Zoologická zahrada
Plzeň, Jihočeská Univerzita CB)
-Realizace odborných přírodovědných přednášek
Do přírodovědného vzdělávání na škole chceme zapojit odborníky z praxe. Formou plánovaných přednášek by
lektoři z praxe prohlubovali vědomosti žáků a rozšiřovali by jim obzory v oblasti přírodních věd. Realizaci
takových přednášek považujeme za silného hybatele vnitřní motivace žáků k zájmu o přírodní vědy. Realizací
cyklu 20 přednášek dojde k propojení teorie a praxe a žáci získají přehled o možnostech aplikace teoretických
znalostí v praxi.
Pro žáky základních škol jsou připraveny tyto aktivity
-zapojení žáků do přírodovědných volnočasových útvarů (fyzikální, chemický, biologický), které budou využívat
vybavené laboratoře
-možnost realizovat některé laboratorní práce z předmětů fyzika, chemie a biologie s využitím vybavených
laboratoří
-účast žáků v realizovaném cyklu přírodovědných přednášek
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Virtuální nemocnice CZ.1.07/1.1.05/01.0018 - finanční podpora 6 171 365,08 Kč; (leden 2011 - červen 2012)
V projektu byly vytvořeny jednotné metodické a výukové materiály pro zkvalitnění výuky předmětu Informační a
komunikační technologie (IKT) na středních zdravotnických školách v Královéhradeckém kraji a zavedena výuka
tematického celku Informatika ve zdravotnictví. O tuto tematiku byl rozšířen předmět IKT a zároveň jsou
vytvořené materiály využívány i ve výuce dalších odborných předmětů. Došlo ke zvýšení kompetencí absolventů
zdravotnických škol, což je zárukou jejich rychlejšího a plynulejšího přechodu do zaměstnání a zvýšení jejich
motivace k dalšímu vzdělávání.
Virtuální zdravotní pojišťovna CZ.1.07/1.1.05/03.0042 - finanční podpora 1 624 948,36 Kč; (leden 2009 - říjen
2011)
Hlavním cílem projektu byl rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání žáků
Další realizované projekty:
- Multimediální první pomoc pro pedagogy - finanční podpora 5 331 021,- Kč; realizace listopad 2008 - říjen 2011.
- Spolupráce VOŠ, VŠ a zaměstnavatelů při modernizaci vzdělávacích programů zdravotnických VOŠ - finanční
podpora 6 943 649,50 Kč; realizace leden 2010 - prosinec 2012.
- Předlékařská první pomoc do škol (OP VK, oblast podpory 1.3) - finanční podpora 4 723 763,20 Kč; realizace
leden 2012 - prosinec 2014.
- UNIV 2 K (předkladatelem projektu je Národní ústav odborného vzdělávání); termín Pečovatel o dítě v domácím
prostředí (OP VK, oblast podpory 3.2) - finanční podpora 3 065 105,70 Kč; realizace duben 2012 - červen 2014
- Cesta ke kvalitě (OP VK) - předkladatelem projektu je NUOV; v jeho rámci jsme se zapojili do vzdělávacího
programu Koordinátor autoevaluace.
- Osobní asistence v domácím prostředí u chronicky nemocných, klientů po úrazu a seniorů (OP VK, oblast
podpory 3.2) - finanční podpora 1 146 205,39 Kč, realizace březen 2013 - prosinec 2014
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Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
V obou výše uvedených projektech byly cílovou skupinou pedagogové a žáci střední školy.
Pedagogové se podíleli na vytvoření a ověření metodických a výukových materiálů pro práci s oběma expertními
softwary. Tyto materiály pak pedagogové využívali ve své výuce a aktivně se podílejí i v době udržitelnosti na
jejich doplnění a zkvalitnění tak, aby přesně vyhovovaly jejich potřebám a potřebám žáků středních
zdravotnických škol.

Žáci zapojení do projektů byli vedeni k pochopení principů činnosti nemocničních a ambulantních informačních
systémů a k postupnému zvládnutí konkrétního informačního systému. Výuka byla realizována formou
modelových případů, kdy žáci procházejí jednotlivými kroky, s kterými se budou setkávat ve své zdravotnické
praxi.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Komenského

Městská část:
PSČ:

50003

Číslo popisné:

234

Číslo orientační: 6

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Lamichová

Jméno:

Soňa

Titul před:

PaedDr.

Titul za:

Telefon I.:

495075201

Telefon II.: 603879415

Email:

lamic@zshk.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1

IČ:

64812201

DIČ:

CZ64812201

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

1 678 058,80

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 21 z 157

Finální verze (VK-IP)
Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
V rámci projektu chceme vylepšit stávající situaci v přírodovědném vzdělávání ve škole. Chceme zvýšit kvalitu
vyučování, zvýšit motivaci žáků a jejich zapojení do výuky. Díky nově vytvořeným moderním učebnám se zlepší
podmínky žáků při jejich přípravě na budoucí povolání, ale i možnost nových volnočasových aktivit. Pořízené
vybavení bude svým charakterem lépe odpovídat současným podmínkám odborné praxe v zahradnickém oboru.
Dalším cílem je zlepšit motivaci žáků i pedagogů ZŠ k přírodovědnému vzdělávání a propojit toto vzdělávání s
praxí. Aktivity projektu orientované na tuto cílovou skupinu mají zapojit žáky ZŠ s žáky SŠ do společných akcí
vzájemného učení a poznávání nových činností propojených s profesní praxí a praktickým životem.
Popis zapojení partnera:
V rámci projektu ve škole zřídíme a vybavíme biologickou laboratoř, 4 odborné učebny praktického vyučování,
moderní množárnu a mobilní floristickou učebnu. Vybavení bude využito pro odbornou výuku, nové volnočasové
aktivity žáků školy a připravované kroužky žáků ZŠ. Pro žáky školy založíme přírodovědný kroužek, který bude
rozšiřovat vědomosti a dovednosti žáků ve speciálních přírodovědných oborech doplňujících jejich studium na
SŠ. Pro žáky ZŠ založíme podobný přírodovědný kroužek, ovšem zabývající se zajímavými přírodovědnými
disciplínami, které jsou pro žáky poutavé a motivující. Bude potřebné doplňující vzdělávání pedagogických
pracovníků. Pro žáky školy i žáky a pedagogy ZŠ uspořádáme cyklus odborných exkurzí a konferencí, které
budou navazovat na aktivity kroužků a na "malé" projekty realizované ve výuce.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
a) UNIV 2 KRAJE (ukončil v r. 2012) a UNIV 3 KRAJE
Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání dospělých ve školách počátečního vzdělávání a vytvoření center
celoživotního učení. V rámci tohoto projektu jsme ve škole vytvořili vzdělávací programy pro vzdělávání
dospělých v profesních kvalifikacích Florista, Ovocnář, Zelinář, Květinář, Školkař a vzdělávací kurz Údržba a
ošetřování veřejné zeleně. Tyto kurzy jsou v nabídce školy pro vzdělávání dospělých pro rozšíření nebo doplnění
jejich kvalifikace. V profesní kvalifikaci Florista proběhl vzdělávací kurz a 1 z účastníků zároveň složil zkoušku
profesní kvalifikace. V navazujícím projektu UNIV 3 KRAJE připravujeme pilotovaný kurz Sadovník.
b) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZAHRADNICKÉ PRÁCE
Cílem projektu je podpora zaměstnavatelnosti, zvyšování významu odborné přípravy osob pro trh práce,
zlepšování dovedností a inovace znalostí pracovníků. Aktivity: příprava vzdělávacích modulů, tvorba výukových
materiálů, kurzy, autorizovaná zkouška. Zdroj: OPVK, 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Tento projekt
ještě probíhá.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci a pedagogové SŠ a žáci a pedagogové ZŠ.
Aktivity projektu jsou v podstatě novou formou práce a spolupráce. Volnočasové aktivity žáků SŠ jsou téměř
zcela ponechávány na činnosti domova mládeže, učitelé školy v současné době realizují některé sportovní
aktivity (florbal, basketbal) a školní divadlo. Přírodovědné vzdělávání ve volném čase se nerealizovalo.
Spolupráce se ZŠ probíhá především na třídních schůzkách, kdy střední škola představí žákům a rodičům 8. a 9.
ročníků profil školy, vyučované obory a podmínky pro vzdělávání.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Jičín

Obec:

Kopidlno

Část obce:

Kopidlno

Ulice:

náměstí Hilmarovo

Městská část:
PSČ:

50732

Číslo popisné:

1

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
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Příjmení:

Nosková

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

493522121

Telefon II.:

Email:

noskova@zahradnicka-skolakopidlno.cz

Fax:

Lenka

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

IČ:

15055663

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 388 692,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
ISŠ Nová Paka je do projektu zapojena jakožto významná vzdělávací instituce v oblasti technických oborů.
Hlavní motivací pro její zapojení jsou následující faktory:
1. Velký rozdíl mezi technologiemi, které používají budoucí zaměstnavatelé a těmi, které mohou studenti
používat ve škole. Často se totiž jedná o improvizované a doslova na koleně vyrobené pomůcky, které vytvořili
vyučující školy z dostupných materiálů. Díky pořízení standardního a standardizovaného zařízení ho bude možné
využít i při výuce dalších předmětů nebo pro další obory.
2. Klíčové předměty jsou vyučovány jedním respektive dvěma vyučujícími, kteří využívají své dlouholeté
poznatky z praxe a výuka daných předmětů tak stojí z velké části na konkrétním vyučujícím. Navíc je z
dlouhodobého hlediska obtížné nalézt stejně zkušené a erudované pedagogy. Proto projekt řeší také vytvoření
univerzálně přenositelných metodik, které budou k dispozici také ostatním vyučujícím, dalším odborným školám v
regionu a také zájemcům z řad odborné veřejnosti.
3. Projekt reaguje na potřebu zaměstnavatelů přijímat zaměstnance, kteří již umí používat moderní sofistikované
technologie a nemusí se na ně přeučovat ze zastaralých nebo mnohem jednodušších školních přístrojů.
Zdrojem informací k identifikaci potřeb bylo pozorování a strukturované rozhovory s firemními partnery, se
studenty účastnících se praxí a s absolventy, kteří našli uplatnění v oboru.
Popis zapojení partnera:
viz příloha projektový záměr
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
ISŠ Nová Paka má bohaté zkušenosti s realizací projektů RLZ a stále se intenzivně snaží zkvalitňovat výuku. V
poslední době realizovala například tyto projekty: Propagace učebních oborů elektrikář, nástrojař a obráběč kovů,
evidovaný pod číslem 11SMV 03. Neinvestiční dotace ve výši 45 000 Kč byla škole poskytnuta dle podmínek
dotačního programu Královéhradeckého kraje 11SMV03 Podpora výuky učebních oborů vyhlášeného
poskytovatelem a schváleného Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 2.12.2010 usnesením číslo
ZK17/1222/2010. Vlastní finanční podíl školy na projektu činil 50 694 Kč. Cílem projektu bylo zvyšování
informovanosti široké veřejnosti o možnostech studia ve výše uvedených učebních oborech.
Ve školním roce 2011/12 byl za finanční podpory Královéhradeckého kraje realizován projekt s názvem
Inteligentní systém Ego-n ve výuce elektrikář silnoproud. Neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč byla škole
poskytnuta dle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje a sponzorským darem ve výši 58 000 Kč
přispěla firma ENIKA a.s. z Nové Paky. Projekt se zaměřuje na inovaci výuky silnoproudých elektrikářů. V naší
Integrované střední škole v Nové Pace vznikne pracoviště pro výuku instalace a nastavování inteligentního
systému Ego-n, který představuje svojí přístupností ideální řešení moderní elektrické instalace zejména pro
novostavby a rekonstrukce rodinných domů či bytů.
"Zelené mosty mezi školou a praxí" Cílem projektu bylo především vytvoření vzdělávacích modulů s náplní
využívání obnovitelných zdrojů energií a úspory energií ve stavebnictví podle obsahových a kompetenčních
rámců a jejich zavedení do ŠVP ve vybraných středních školách, materiální a personální zajištění výuky na
partnerských školách, podpora metodiky a evaluace výuky podle těchto modulů, ověření výukových modulů v
praxi, vytvoření sítě partnerských škol, spolupracujících firem a odborníků z oblasti strojírenství, energetiky,
stavebnictví, elektrotechniky, zemědělství a výzkumu.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Integrovaná střední škola slučuje střední odbornou školu a střední odborné učiliště a zajišťuje výuku ve studijních
i v učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitní zkouškou, učební obory závěrečnou zkouškou s
výučním listem. Výuka umožňuje vzájemnou prostupnost mezi studijními a učebními obory. To dovoluje žákům
podle dosahovaných výsledků ve studiu přestupovat do jiného oboru i v průběhu studia. Škola připravuje děvčata
a chlapce v elektrotechnických a strojírenských oborech. Absolventi učebních oborů mají možnost získat maturitu
v nástavbovém denním nebo dálkovém studiu.
Žadatel má stabilní pedagogický tým, který se skládá z lidí s dlouhodobou praxí ve výrobě i ve vzdělávání. Díky
tomu je schopen komunikovat s firmami, reflektovat jejich potřeby a požadavky a přenášet praktické problémy do
výuky a připravovat studenty do praxe.
Část pedagogů se věnuje práci s cílovou skupinou i v rámci mimoškolních aktivit.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Jičín

Obec:

Nová Paka

Část obce:

Nová Paka

Ulice:

Kumburská

Městská část:
PSČ:

50901

Číslo popisné:

846

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Hruška

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

604461160

Telefon II.:

Email:

hruska@issnp.cz

Fax:

Zbyněk

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
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IČ:

60116820

DIČ:

CZ60116820

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 485 173,33

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
S rostoucími požadavky na průmyslovou automatizaci rostou také nároky na vlastní průmyslové stroje, roboty a
manipulátory. Jejich výrobci jsou nuceni zdokonalovat nejen konstrukci strojů, ale také jejich řízení. Proto hledají
nové technologie umožňující snadnou aplikaci a použití řídicího systému spolu s jejich výrobkem. Úměrně s tím
se zvyšují i nároky na praktické znalosti a dovednosti absolventů oborů strojírenství, informační technologie a
elektrotechnika. Z tohoto důvodu potřebujeme doplnit a inovovat technické vybavení pro oblast CAD,
automatizaci a strojírenských měření. V rámci projektu chceme realizovat praktická cvičení; posílení praktické
složky výuky usnadní přechod absolventů na trh práce.
Realizace projektu by měla napomoci zvrátit negativní trend - stagnující zájem mladých lidí studovat technické
obory, což v kombinaci s demografickým vývojem znamená velké riziko pro zaměstnanost v České republice - v
roce 2015 by se propad počtu 15letých měl přiblížit počtu 90 000 osob (ČSÚ, 2004).
Popis zapojení partnera:
KA1 -Dovybavení stávající strojírenské laboratoře o profil projektor.
KA2 -Žákům nabídneme nové formy a metody práce, vytvoříme podmínky pro integraci znalostí žáků zejména
uplatňováním praktické metody výuky, zvláštní pozornost chceme věnovat návaznosti na praxi. To vše vytvoří
dobrý základ pro přechod absolventů přímo na trh práce nebo na vysokou školu technického zaměření.
Cílem této aktivity je doplnění technického vybavení stávajících laboratoří pro automatizaci (robotické stavebnice,
hydraulické systémy), výuku CAD systémů (3D tiskárna) a strojírenských měření (PC, měřidla).
KA3 -V aktivitě chceme proškolit pedagogy pro práci se zařízeními nakoupenými v projektu, protože se jedná o
zcela nová zařízení, kterými škola dosud vybavena nebyla.
KA5 -V návaznosti na ŠVP chceme v oblasti již realizovaných volnočasových aktivit rozšířit nabídku o práci s
novými robotickými stavebnicemi. Žáci naší školy v této aktivitě při tvorbě robotů využijí poznatky z oblasti
informačních technologií, propojí teorii s praxí, naučí se programovat (možnosti - C / C++, C#, Labview,
MATLAB, Visual Basic, Java, Python..).
KA 8 -Pro žáky odborné školy je velmi důležitá názornost a spojení teorie s praxí, proto jako další formu
vzdělávání volíme exkurze, které probíhají v mimoškolním prostředí a mají přímý vztah k jednotlivým modulům.
Převládá v nich názorná metoda a je zaměřena na přímé pozorování probíhajících jevů a procesů a na setkání s
praktiky a odborníky určitého oboru.
KA11 -Jako volnočasovou aktivitu budeme realizovat kroužek z oblasti robotiky. Do kroužků budou zapojeni žáci
ZŠ. Kroužek bude zaměřen na stavbu a programování robotů, využití 3D tiskárny pro výrobu součástek. Kroužek
je určen pro maximálně 10 žáků.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Realizované projekty:
1. 2009-2012 - úspěšně realizován projekt Environmentální vzdělávání v technických oborech - cílem projektu je
využití různých forem a metod práce pro začlenění průřezového tématu Člověk a životní prostředí do
vzdělávacích programů -OP VK
2. 2010 - projekt 10 lekcí techniky, zajištěný Hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje. Žáci ZŠ u nás
navštěvovali dva typy kroužků - elektrotechnika a kovoobrábění - OP VK
3. 2010 - program celoživotního učení Leonardo da Vinci - 10 žáků absolvovalo dvoutýdenní stáž v Lipsku v SRN
s cílem zdokonalit odborné a jazykové kompetence
4. 2010-2012 - projekt Blended learning v mechatronice - v projektu byly vybaveny laboratoře pro automatizaci a
vytvořena řada výukových materiálů v tištěné i e-learningové podobě, dále byly vytvořeny multimediální pomůcky
pro výuku - OP VK
5. 2011-2012 - projekt Mechatronika prakticky umožnil rekonstrukci laboratoří a jejich vybavení nejmodernějšími
zařízení pro výuku mechatroniky - ROP NUTS II severovýchod
V současnosti realizujeme tyto projektu financované z OP VK:
1. 2012-2013 - projekt Praktické dovednosti - OP VK
2. 2012-2014 - v oblasti 1.5 - projekt Interaktivní výuka - OP VK
3. 2013-2015- oblast 1.1 - Aplikovaná elektrotechnika - OP VK

Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
1. Cílová skupina žáků ZŠ - realizace kroužků pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (elektrotechnika, obrábění kovů), kroužky
měly velký ohlas, byly realizovány opakovaně.
Pro žáky ZŠ jsme realizovali řadu půldenních workshopů.
2. Cílová skupina žáků SŠ - s cílovou skupinou jsme opakovaně realizovali pilotní ověřování nově vytvořených
výukových materiálů. Dále jsme pro žáky SŠ organizovali praktické semináře, tematicky zaměřené exkurze. Žáci
se úspěšně účastní řady soutěží pod vedením zkušených pedagogů (již dvakrát naši žáci postoupili do
celostátního kola SOČ, mají velké úspěchy v celostátní matematické soutěži, vítězí v soutěžích v robotice,
programování CNC strojů, modelování atp.).
3. Cílová skupina odborných učitelů - učitelé odborných předmětů se již zúčastnili řady seminářů, které organizují
odborné firmy (semináře si sami aktivně vyhledávají), vzdělávání se týká zejména programování CNC strojů,
konstruování, pneumatických systémů, programování MOSAIC, senzoriky, aplikování informačních technologií.
Naše škola se navíc stala jediným certifikovaným střediskem firmy Siemens, máme dva vyškolené lektory pro
programování v systémech Shop Turn a Shop Mill. Dále je škola certifikovaným střediskem Cisco Networking
Academy Program s pěti vyškolenými lektory v různých úrovních.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Jičín

Obec:

Jičín

Část obce:

Nové Město

Ulice:

Pod Koželuhy

Městská část:
PSČ:

50601

Číslo popisné:

100

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Žalská

Titul před:

Jméno:

Alena

Titul za:

Telefon I.:

736441706

Telefon II.:

Email:

reditelka@vos-sps-jici.cz

Fax:
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Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68

IČ:

62690281

DIČ:

CZ62690281

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

7 416 812,96

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Zlepšení praktického vyučování žáků střední školy, možnost realizace mimoškolních aktivit, využití laboratoří a
nově vytvořeného pracoviště praktického vyučování pro žáky ZŠ - podpora výuky přírodovědných předmětů.
Popularizace přírodovědných předmětů žákům střední školy prostřednictvím využívání technických památek a
interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních projektů zaměřených na
přírodovědné vzdělávání.
Popis zapojení partnera:
1) Pomocí stavebních úprav škola vytvoří středisko praktického vyučování pro malá zvířata, kterým škola
nedisponuje. Budou zde probíhat praktická cvičení a praxe žáků školy dle ŠVP oboru vzdělání Veterinářství. Dále
zde budou probíhat nově zavedené kroužky a některé bloky laboratorních cvičení žáků ZŠ.
2) Realizace bloků laboratorních cvičení pro žáky ZŠ - v souladu se ŠVP ZŠ byla vytipována témata, která
podpoří zájem žáků o studium přírodovědných předmětů (mikroskopování, včelařství, základy chovatelství,
anatomie savců a ptáků,...)
3) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity formou kroužků, zaměřené na přírodovědné vzdělávání
žáků SŠ . Obsahová náplň navazuje na ŠVP. V projektu se vytvoří kroužek včelařský a kroužek zájmového
chovu malých zvířat. V současné době tyto kroužky ve škole nepracují. Projekt pro ně vytvoří dostatečné zázemí
a vybavení.
4) Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě
školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání. Školní projekty jsou jednodenní i vícedenní
a jsou koncipovány tak, aby žáci na základě vlastního prožitku přemýšleli nad souvislostmi. Na základě
získaných informací a poznatků vypracují výstupní materiál a ten budou následně prezentovat před spolužáky.
Aktivity budou realizovány ve všech ročnících školy.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
- Projekt z operačního programu ROP NUTS II Severovýchod - oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce
se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních
aktivit regionu. Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik
laborant ve studijním oboru 43-41-M/01 Veterinářství. Cíl: Vytvoření zaměření stávajícího studijního oboru, které
reaguje na požadavky trhu práce a vychází z katalogu národní soustavy povolání tak, aby se absolventům
rozšířila možnost uplatnění na trhu práce. V průběhu realizace projektu došlo k rekonstrukci pavilonu laboratoří.
- Projekt mobility programu Leonardo da Vinci. Tento program umožňuje realizaci odborných praxí v zahraničí
pro žáky školy. Projekt je pod názvem "Evropská veterinární zkušenost pro studenty".
-Partneři projektu střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory. Název projektu: "Environmentální vzdělávání
pedagogů". Projekt byl hrazen z ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu projektu byly pro
školu připraveny 3 jednodenní semináře zaměřené na aktivizační metody, projektové vyučování a začlenění
EVVO do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
-Projekt financovaný z ESF a královéhradeckým krajem: "Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a
zlepšování řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje". Účelem projektu bylo ověření a posouzení
hodnocení kvality školy. Škola se zapojila jako jedna ze čtyř pilotních škol.
-Projekt KHK, oblast podpory vzdělávání. Název projektu: "Zvířata a my - Děti dětem". Cílem projektu bylo
zvýšení efektivity výuky žáků základní školy, kdy se žáci ZŠ učí formou prožitku a názorné prezentace.
-Projekt EU peníze středním školám financován z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho cílem je
prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
-škola je zapojena do projektu TALNET, který nabízí aktivity pro zájemce z řad žáků ZŠ o přírodní vědy a
techniku. Projekt se zaměřuje nejen na zvýšení vědomostí, ale také na zlepšení dalších schopností a nalezení
kontaktů v oboru mezi vrstevníky a odborníky
-projekt "Zvířata a my - Děti dětem" (viz výše)
- spolupráce školy s gymnáziem J. K.Tyla v Hradci Králové. V rámci semináře z biologie si žáci gymnázia
vyzkouší anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a sledují demonstrační pitvy větších savců
- spealizace oblastního a krajského kola biologické olympiády pro žáky ZŠ
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Kukleny

Ulice:

Pražská třída

Městská část:
PSČ:

50004

Číslo popisné:

68

Číslo orientační: 18

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Rubáčková

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

602680610

Telefon II.:

Email:

reditel@sosvet.cz

Fax:

Hana

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2

IČ:

15055256

DIČ:
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Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

1 997 648,32

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Projekt je zaměřený na zkvalitnění výuky technických oborů, o které je velký zájem na trhu. Realizováním
projektu chceme získat více zájemců o technické obory. Projektové aktivity pomohou žákům ZŠ a jejich rodičům
při výběru vhodného učebního nebo studijního oboru a v orientaci na trhu práce a dalším profesním vývoji žáka.
Věříme, že přineseme dostatečnou argumentaci k tomu, aby si jako svou profesi vybrali technické obory z
nabídky naší školy a tím přispějeme k zastavení propadu počtu nových absolventů v těchto pracovním trhem
žádaných profesích.
Potřeba realizace projektu též vyplývá z důvodu zaostávání odborného vzdělávání za stavem technického a
technologického rozvoje technických oborů.
Projekt by měl být podpořen z veřejných zdrojů mimo jiné i proto, že nabízí cesty k tomu, aby se omezil počet
absolventů středních škol, kteří končí na úřadech práce, protože se nemohou uplatnit na trhu práce z důvodu
nevhodně zvoleného oboru studia.
Předkládaný projekt je svým zaměřením plně v souladu s podporovanými aktivitami výzvy Královéhradeckého
kraje, kde vyhlásil podporu technickým a učebním oborům, které se vyučují na naší škole.
Inovativnost projektu spočívá v propojení osy základní škola- střední škola - zaměstnavatel.
Věříme, že po skončení projektu se zlepší situace na trhu práce ve prospěch technických oborů a změní se i
myšlení rodičů a žáků ZŠ, kteří budou více dbát při výběru povolání na uplatnění v praxi než na atraktivnost
oboru.
Popis zapojení partnera:
Naše škola jako partner projektu se zapojí do vybraných aktivit, které jsou v rámci projektu podporovány:
1) Investice do vybavení pracoviště odborného výcviku Lázně Bělohrad - obor Truhlář, bude pořízen CNC
dřevoobráběcí frézovací stroj, který se žáci naučí programovat a obsluhovat.
2) V návaznosti na investici bude pořízen SW pro CAD a CAM, obráběcí nástroje a příslušenství pro pořízený
CNC dřevoobráběcí stroj, notebook pro přípravu programu pro řízení CNC stroje vč. OS (tyto položky mají
přímou návaznost na CNC dřevoobráběcí frézovací stroj) a drobné ruční nářadí pro zájmové kroužky a
praktickou výuku.
3) Bude pořízen spotřební materiál pro zájmové kroužky, které budou určeny pro žáky ZŠ.
4) Pedagogičtí pracovníci budou zapojeni do projektu v několika aktivitách:
a) budou se účastnit specializovaných školení, ve kterých získají nové kompetence k využití pořízeného vybavení
pro zkvalitnění výuky,
b) budou vést zájmové kroužky pro žáky ZŠ,
c) budou využívat pořízené vybavení pro výuku žáků školy.
5) Žáci školy a ZŠ budou zapojeni do projektu v několika aktivitách:
a) Do výuky bude zařazena návštěva muzeí a center zaměřených na popularizaci technických oborů a řemesel.
Pedagogové připraví témata "malých projektů", které žáci budou zpracovávat na základě zjištěných informací.
b) Pro žáky ZŠ budou připraveny zájmové kroužky, které budou probíhat na pracovištích odborného výcviku.
Bude využito pořízeného vybavení a spotřebního materiálu. Aktivity jsou zaměřeny na praktické vyzkoušení si
vybraných činností a rozvoj manuálních dovedností a zároveň jim pomohou při volbě oboru studia.
c) Exkurze pro žáky ZŠ ve škole. V rámci exkurze bude žákům představena škola a její zázemí.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Žadatel nemá zkušenosti s realizací, administrací a řízením projektů RLZ.
Nedostatek zkušeností s těmito projekty chceme minimalizovat zapojením externího pracovníka, se kterým
chceme spolupracovat při startu a ukončení projektu a v průběhu projektu dle potřeby projektového týmu.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
V realizačním týmu budou pedagogičtí pracovníci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s výchovou mladé generace
a vzdělávání dospělých získaných i v rámci dalších aktivit školy. Externí lektoři mají dostatečné zkušenosti s
cílovou skupinou a s metodami, jak vzbudit iniciativu a kreativitu u vzdělávaných, což je zárukou úspěšnosti
projektu.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Jičín

Obec:

Nová Paka

Část obce:

Nová Paka

Ulice:

Masarykovo náměstí

Městská část:
PSČ:

50901

Číslo popisné:

2

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Pospíšil

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

603546067

Telefon II.: 493723784

Email:

pospisil@ssgs.cz

Fax:

Milan

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303

IČ:

13582968

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 598 876,96

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Škola má zájem rozšířit a zlepšit podmínky pro výuku přírodovědných předmětů (především biologie a chemie),
zařadit do nabídky mimoškolní a zájmové aktivity v těchto oborech a zároveň nové podmínky, teorii, zázemí,
lektory nabídnout 6-ti základním školám z okolí.
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Popis zapojení partnera:
Ve škole vybudujeme dvě nové učebny - jednu pro výuku biologie a fyziky a jednu laboratoř pro praktická cvičení
v těchto oborech. Zde budeme realizovat praktická cvičení, zájmové útvary z výše uvedených předmětů. Zároveň
odborné přednášky, setkávání studentů naší školy se žáky základních škol, pro které zde budeme připravovat
pravidelné aktivity z daných předmětů, které budou moci doplňovat na svých školách se zapůjčením našeho
vybavení. Součástí budou i víkendová soustředění s biologickou a fyzikální tematikou.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Projekt Virtuální nemocnice - ESF ve spolupráci se SZŠ Hradec Králové
vedl ke zlepšení zanlostí využití ICT techniky ve zdravotnictví
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Jako střední odborná škola cílovou skupinu vzděláváme.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Trutnov

Obec:

Trutnov

Část obce:

Střední Předměstí

Ulice:

Procházkova

Městská část:
PSČ:

54101

Číslo popisné:

303

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Hásek

Jméno:

Titul před:

Mgr.Bc.

Titul za:

Telefon I.:

734859604

Telefon II.: 752921369

Email:

hasek@szstrutnov.cz

Fax:

Roman

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647

IČ:

62690019

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 909 509,35
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Pouze praktickou činností se stavebnicí robotů získá žák dostatečné jak teoretické , tak praktické dovednosti a
znalosti. Samostatná pracoviště přispívají k lepšímu zapojení všech zúčastněných žáků do řešení problémů programování robotů. Bez řídící jednotky PC nelze roboty programovat a vytvářet podprogramy. V současné
době máme na škole jednu větší stavebnici BIOLOID a dvě menší stavebnice základní od stejného dodavatele.
Pro žáky ZŠ nemáme stavebnici žádnou. Větší stoly umožní pohyb robotů, včetně ovládání i na jiných místech
učebny. Exkurze přiblíží žákům programování a využití robotů v praxi.
Popis zapojení partnera:
Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a
technické vzdělávání - učebna robotiky, PC řídící jednotka, 17x stavebnice Bioloid Premium (žáci SŠ), 6x
stavebnice OLLO (žáci ZŠ).Využití učebny v rámci povinné výuky žáků SŠ - 2 hodiny týdně pro 1 třídu - celkem 4
třídy. Dle velikosti třídy budou rozděleny na skupiny po max. 16 žácích. Týdně se zde bude učit minimálně 2 x 4 =
8 hodin až maximálně 2 x4 x2 = 16 hodin pro robotiku.
Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu.
Odborné školení vedené lektory VŠB Ostrava a TU Liberec. Cílovou skupinou přednášek 7 učitelů .
Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro
žáky ZŠ - kroužky pro 4 základní školy a odborné exkurze.
Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené
na přírodovědné a technické vzdělávání.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Žadatel, Střední průmyslová škola, Hradec Králové má zkušenosti s realizací a řízením projektů v oblasti RLZ.
Realizovali jsme nebo realizujeme čtyři projekty:
1. Projekt "Mezipředmětové vztahy, jako nosný prvek výuky odborných předmětů" OP VK, Královéhradecký kraj Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1
Cíl projektu: Podpora mezipředmětové výuky na škole. Důraz je kladen na výuku v praktických dovednostech,
aplikaci teoretických znalostí do praktických cvičení a upevňování a ověřování teoretických znalostí na
praktických úlohách.
2. Projekt "Adaptační kurz prvních ročníků" - Program MŠMT
Cílem je podpořit skupinové klima u nově vznikajících tříd, vytvořit prostor pro komunikaci a spolupráci a zároveň
preventivně působit v oblast sociálně nežádoucích jevů (prevence netolerance, narušených vztahů, šikany).
3. Projekt "Minimalizace šikany na SPŠ HK" - poskytovatel dotace MŠMT
Cíl projektu: Realizace aktivit v oblasti prevence rizikového chování na škole.
4. Projekt "Komplexní výukový program v předmětu měření pro odborné školy s elektrotechnickými a
automatizačními obory" Dotační program PRK Královéhradeckého kraje
Cíl projektu: Zavádění moderního pojetí výuky v předmětu elektronická měření s návazností na výuku v
předmětech souvisejících s využitím HW a SW předních světových firem.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Členové realizačního týmu projektu jsou učitelé a mají zkušenosti s prací s cílovou skupinou, hlavně v
předmětech informační technologie, programování, mikroprocesorová technika a programování mikrokontrolérů.
Již dříve se podíleli na projektech, které tuto výuku umožnili. Vedení kroužku robotiky na SPŠ. Zajištění a účast
na dnech otevřených dveří pro žáky ZŠ. Tvorba ŠVP oborů SPŠ. Vedení žáků SŠ v celostátních soutěžích
odborných předmětů - elektronika, automatizace, mikroelektronika.
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Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Hradecká

Městská část:
PSČ:

50003

Číslo popisné:

647

Číslo orientační: 1a

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Stehlíková

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

495070711

Telefon II.:

Email:

e.stehlikova@spshk.cz

Fax:

Eva

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670

IČ:

60884746

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

3 234 726,60

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Vytvoření podmínek pro výuku technických předmětů za použití moderních technologií a postupů, realizace
praktické výuky v laboratořích a dílnách v prostředí, které odpovídá podmínkám firem, zabývajících se výrobou a
službami v technických oborech. Motivace a aktivace studentů k učení a získávání praktických dovedností,
podpora jejich kreativity. Rozvoj spolupráce se základními školami, zpřístupnění moderních technologií žákům
základních škol a zvýšení jejich zájmu o studium a práci v technických oborech.
Popis zapojení partnera:
Vybavení prostor pro výuku technických předmětů přístroji, materiálem a nářadím, tvorba pracovních listů pro
praktickou výuku předmětů zaměřených na elektrotechniku a fyziku s využitím nově pořízených technologií,
školení pedagogů pro práci s pořízeným vybavením, pořízení vybavení pro práci technicky orientovaných
kroužků pro žáky ZŠ a SŠ, nezbytné stavební úpravy prostor pro výuku a činnost kroužků, realizace činnosti
technicky orientovaných kroužků pro žáky SŠ a ZŠ, realizace technicky zaměřených exkurzí pro žáky SŠ
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Realizace projektu OPVK CZ 1.07/1.1.05/02.0012 - Inovativní formy výuky s podporou ICT v období září 2009
až prosinec 2011.
Realizace projektu OPVK Antixeno, zaměřeného na prevenci rizikových jevů a xenofobie na SŠ v období duben
2010 až říjen 2012.
Realizace mezinárodních aktivit projektu Comenius s názvem New Ideas Factory, výše grantu 17 tis.EUR v
období září 2011 - červen 2013.
Realizace projektu Moderní škola (CZ.1.07/1.5.00/34.0044) od 1. 9. 2012
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Organizace zájmových kroužků zaměřených na multimédia a tvorbu webových stránek pro studenty SŠ.
Účast v projektu OPVK UNIV2Kraje, příprava a realizace vzdělávacích programů pro dospělé.
Výuka studijních oborů 26-41-M/01 Elektrotechnika a 18-20-M/01 Informační technologie na škole.
Organizace dnů otevřených dveří pro žáky základních škol.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Rychnov nad Kněžnou

Obec:

Dobruška

Část obce:

Dobruška

Ulice:

Čs. odboje

Městská část:
PSČ:

51801

Číslo popisné:

670

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Maršík

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

495323496

Telefon II.: 776884544

Email:

mmarsik@dobruska.cz

Fax:

Milan

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

IČ:

62690035

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

1 802 930,69
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Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
SPŠ stavební Hradec Králové poskytuje odborné vzdělání pro střední technické kádry v oblasti stavebnictví a
technických zařízení budov, ve kterém má dlouholetou tradici a dobré výsledky. Současné trendy v zájmových
oborech vedou k nutnosti zkvalitnění a zmodernizování výukových laboratoří, ve kterých se žáci názorně a
prakticky seznamují s moderními trendy v oborech.
Popis zapojení partnera:
V rámci projektu bude provedeno dovybavení dílen praktického vyučování oboru vzdělání technická zařízení
budov současným moderním zařízením na spojování potrubí a provádění jeho tlakových zkoušek. V laboratořích
vytápění a vzduchotechniky dojde k úpravám stávajících měřicích rozvodů a doplnění nových okruhů (podlahová
sálavá otopná plocha) a zdrojů tepla, čímž bude umožněno praktické srovnání kvality vytápění a větrání různými
otopnými soustavami včetně porovnání parametrů klasických i netradičních zdrojů tepla. Pro obor vzdělání
stavebnictví bude vybavena laboratoř stavebních materiálů, kde bude možné provádět praktické zkoušky
stavebních materiálů. Součástí zapojení bude i zpracování pracovních listů k provádění jednotlivých zkoušek a
měření.
Realizací těchto zařízení bude dosaženo výrazného zlepšení kvality a názornosti odborné výuky jak u žáků školy,
tak i u žáků středních i základních škol, kteří se mohou seznámit s problematikou řešenou v rámci těchto
laboratoří.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner má zkušenosti s realizací projektů OP VK:
CZ.1.07/1.1.05/03.0025 - Technická angličtina moderně a interaktivně - projekt ukončen
CZ.1.07/1.1.20/01.0030 - Zlepšování podmínek výuky na SPŠ stavební pro zvyšování zájmu o stavařinu - projekt
v realizaci
CZ.1.07/1.5.00/34.0752 - Zlepšování výuky na SPŠ stavební HK - projekt v realizaci
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Škola organizuje exkurze žáků základních škol do svých odborných laboratoří, kde se mohou seznámit s principy
používanými při vytápění a větrání budov. Rovněž byl zorganizován 1. ročník soutěže Hradecký stavební palec
pro žáky základních škol, v níž se soutěžní družstva jednotlivých tříd utkala v řadě všeobecných, odborných i
praktických úkolů.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Pospíšilova

Městská část:
PSČ:

50003

Číslo popisné:

787

Číslo orientační: 11

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Ungermannová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

495514802

Telefon II.:

Email:

un@spsstavhk.cz

Fax:

Nataša

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:
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Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
IČ:

75137011

DIČ:

CZ75137011

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:

XZRMAP7í

Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

6 450 560,80

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
K zapojení do projektu nás vede potřeba podpory technických oborů, nutnost adekvátního vybavení pro přípravu
techniků a řemeslníků. Jelikož firmy v oblasti a též ŠKODA AUTO Mladá Boleslav a.s., závod Kvasiny postrádají
dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a dále pak nutnost připravovat zaměstnance z oblasti automechaniků,
karosářů, autotroniků, strojírenství a dalších v dovednostech spojování materiálů, týká se i dalších firem s
nedostatkem svářečů, byla vybrána uvedená oblast k rozvoji. Kvalifikace svářeče je nedostatkovou kvalifikací
nejen u nás, ale i v zemích Unie.
Současně nabídka spolupráce se základními školami a realizace kroužků a dalších aktivit dovolí alespoň utlumit
nevoli k technickým a řemeslným profesím a přesvědčí žáky a jejich zákonné zástupce o profesní perspektivě v
technických oborech a řemeslech.
Popis zapojení partnera:
Škola průběžně vyhodnocuje realizaci RVP a aktualizuje ŠVP tak, aby výuka nebyla realizována pouze v
současných zvykových proporcích, ale zavádí budoucí technologie, formy, metody a pokrokové přístupy. Škola
musí technologie, vybavení a odpovídající prostory vytvořit sama. Jelikož vytváříme centrum celoživotního učení,
musíme být schopni učit pro budoucnost a nikoliv současnost. Potřebnou technikou je nezbytné vybavit větev
technickou, která postrádá, mimo jiné, odpovídající vybavení svářecí školy - zvýšení počtů výukových míst, nové
technologie.
Oblast svářecí školy postrádá nové technologie, techniku a příslušné aparáty, které nejen disponují vyšší
přesností, kvalitou sváru, mají nižší energetickou a materiálovou náročnost, ale současně alespoň přiblíží
vybavenost korespondující s výukou pro budoucnost.
V této oblasti bude podpořeno vzdělání žáků v oblasti svářecích technologií a získání příslušného oprávnění.
Jedná se o získání dalšího vzdělávání a zvýšení uplatnění na trhu práce. Jedná se o skupiny žáků, kteří nemají v
rámci učebních plánů zahrnutu výuku sváření, přestože se jedná o obory technické. Jsou to žáci oborů:
Strojírenství, Autolakýrníci, Mechanici opraváři motorových vozidel, Autoelektrikáři, Autotronik. Výuka svařování
bude probíhat v mimoškolní době pravidelně v průběhu školního roku. 30 žáků během projektu.
Zaškolování v jednoduchých oblastech žáků ze základní školy. Poučení a přiblížení problematiky. Současně
bude využita spolupráce s ORIONEM, o.p.s., která bude vytvářet podmínky pro profesní orientaci
handicapovaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími problémy. Umožní profesní orientaci.
Rozvíjena bude spolupráce se ZŠ a jejich výchovnými poradci a též i se středními školami.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Projekty realizované a ukončené
- projekt IQ Industry - realizován a ukončen; spolupráce s Hospodářskou komorou, technické vzdělávání
- projekt PRCEK (elektromobil) - realizován a ukončen; vlastní projekt a vývoj automobilu
- INIV2KRAJE - realizován a ukončen - škola partnerem
- projekt 10 lekcí techniky - realizován a ukončen; partner, Hospodářská komora; realizace technických kroužků
- projekt Volba k povolání - realizován a ukončen; spolupráce s Hospodářskou komorou, partner, propagace
spolupráce s firmami; propagace technicky zaměřených oborů, exkurze
- projekt Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách
Královéhradeckého kraje - realizován a ukončen; ATTEST - škola partnerem; problematika kvality vzdělávání a
řízení
- projekt Za zkušenostmi do německých autoservisů (Riesa) - projekt VOŠ - realizován a ukončen; stáže
studentů VOŠ v německých firmách
- projekt Aktivitou proti nudě -DM, realizovaný a ukončený - oblast volnočasových aktivit
- projekt Respekt nebolí; realizovaný, partnerský, ukončený; Člověk v tísni
Projekty probíhající
- projekt EU VOSRK - peníze školám - šablony MŠMT, ESF
- projekt VIP III; partnerský s Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků; problematika specifické práce s handicapovanými žáky
- projekt E-learning a kreditní systém do vyšších odborných škol; MŠMT;
- projekt Modulová výuka technických oborů se zaměřením na autodiagnostiku
- projekt Aktivně s handicapem; partnerský projekt s občanským sdružením ORION
- projekt Odborná praxe v Sasku 2012/13; opakovaný projekt stáží VOŠ
- projekt Týden vzdělávání dospělých; opakovaný každoročně v listopadu příslušného roku, partnerský s ÚP a
Hospodářskou komorou
- projekt UNIV3KRAJE; partnerský ; oblast navazující na UNIV2KRAJE
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílové skupiny:
- Žáci školy v technických oborech a řemeslech - výuka teoretická a praktická.
- Žáci základních škol - kroužky a jejich realizace v prostorách školy - dílny automechaniků, dřevařů, diagnostiky.
- Výuka v kurzech pro dospělé -kvalifikační kurzy pro automobilku -karosáři, autolakýrníci, automechanici,
svářeči (vyškolení, přezkoušení, doškolení atd), odhadci motorových vozidel. Vzdělaní učitelé v oblasti
andragogiky.
- Orientace handicapovaných ve světě práce a jejich možná profesní orientace.
Byly realizovány projekty např. 10 lekcí techniky - pro žáky ZŠ, Volba k povolání -pro žáky ZŠ; projekt
UNIV2KRAJE - vzdělávání dospělých; projekt Týdne vzdělávání dospělých a další aktivity vedoucí k úzké
spolupráci s firmami.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Rychnov nad Kněžnou

Obec:

Rychnov nad Kněžnou

Část obce:

Rychnov nad Kněžnou

Ulice:

U Stadionu

Městská část:
PSČ:

51601

Číslo popisné:

1166

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Martínek

Jméno:

Hynek

Titul před:

Ing., Mgr.

Titul za:

Ph.D.
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Telefon I.:

494539211

Telefon II.:

Email:

martinek@vosrk.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304

IČ:

60153393

DIČ:

CZ60153393

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

4 330 413,24

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Cílem zapojení partnera do projektu je zmodernizovat chemickou laboratoř a přilehlou přípravnu a váhovnu tak,
aby odpovídala současným parametrům kladeným na takovéto prostory. Škola dlouhodobě podporuje technické
a přírodovědné vzdělávání žáků nejen v rámci vyučování, ale také v rámci zájmové činnosti a účasti na
odborných soutěžích a olympiádách. Žáci školy dosahují výborné výsledky v biologické olympiádě (opakovaná
umístění v krajském kole a postup do kola národního). Projektem bude podpořeno přírodovědné a technické
vzdělávání - přírodovědný kroužek, exkurze a soustředění pro žáky partnerských ZŠ, chemický kroužek pro žáky
školy a projektové dny Technické památky.
Popis zapojení partnera:
Vybavíme chemickou laboratoř a přilehlou přípravnu a váhovnu. Vybavení chemické laboratoře je zastaralé,
nefunkční. Tato zmodernizovaná učebna bude sloužit výuce žáků gymnázia (chemie, částečně biologie a fyziky).
Laboratoř bude využívána i pro volnočasové aktivity - chemický a přírodovědný kroužek žáků školy a pro žáky
partnerských ZŠ při přírodovědných soustředěních a při práci v přírodovědném kroužku. Chemický kroužek bude
pořádat pro žáky partnerských ZŠ "Projektové dny". Projektem bude podpořena komplexní činnost
přírodovědného kroužku (především praktické činnosti v terénu) - přírodovědné exkurze a soustředění.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner realizuje projekt EU peníze středním školám - modernizace výuky, ICT podpora výuky. V minulosti
opakovaně realizoval projety z programu COMENIUS zaměřené na mezinárodní výměnu a spolupráci žáků a
pedagogů.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Partner organizoval školní a mimoškolní zájmové činnosti zaměřené na technické a přírodovědné vzdělávání.
Podpora žáků při účasti na odborných olympiádách (opakovaně 1. místo v krajských kolech biologické olympiády
a postup do kola celostátního), přední umístění v krajském kole chemické olympiády, účast žáků v programu
AMAVET - otevřená věda. Organizace školních a mimoškolních akcí zaměřených na praktické poznávání
přírody, práci v terénu, práci s moderní laboratorní a biologickou technikou.
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Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Trutnov

Obec:

Dvůr Králové nad Labem

Část obce:

Dvůr Králové nad Labem

Ulice:

náměstí Odboje

Městská část:
PSČ:

54401

Číslo popisné:

304

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Minář

Jméno:

Petr

Titul před:

PhDr. Ing.

Titul za:

Ph.D. et P

Telefon I.:

601364700

Telefon II.:

Email:

director@gym-dk.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

IČ:

60116781

DIČ:

CZ60116781

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

3 738 511,95

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Projekt je zaměřen na co nejvíc interaktivní a samostatné aktivity žáků v oblasti přírodních a technických věd. U
mnoha žáků chybí vlastní zkušenost s přírodními zákony, která se projevuje nedostatky v chápání učiva těchto
věd na školách všech stupňů. Nedostatky jsou v mnoha případech způsobeny nikoli malým zájmen žáků, ale
malou nabídkou příležitostí se o poznatky z přírodních věd zajímat prakticky, kvůli malé příležitosti samostatného
odborného studia, zastaralým materiálním vybavením škol a v neposlední řadě u mnoha žáků také tím, že rodiče
nejsou z ekonomických důvodu schopni jim podobné aktivity, které se konají převážně v krajských městech,
zaplatit (kurzovné, dojíždění).
Popis zapojení partnera:
Hlavním cílem projektu je probudit v žácích nadšení z přírodních věd a techniky obecně. Zapojit žáky zábavnou
formou do objevování přírodních zákonitostí, jejich souvislostí s praxí a běžným životem, motivovat je k další
samostatné práci a zájmu o technické obory na vysokých školách. Samostatná poznávací činnost žáků bude
doplněna podpůrnými aktivitami (vytvoření studijních textů a návodů k experimentům, pořízením laboratorního
vybavení potřebného pro řešení projektu). Chceme přispět k zavádění interaktivních vyučovacích metod s
důrazem na mezipředmětové vazby, zvláště na praktické poznávání přírodních zákonů, zlepšování podmínek pro
výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k dalšímu vzdělávání se v těchto oborech.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
nejsou
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Práce se žáky je hlavní náplní činnosti pracoviště. Výuka fyziky, chemie a zeměpisu je součástí studijních plánů.
Projekt bude rozšiřovat a zkvalitňovat znalosti z oboru přírodních věd (zvláště pak těchto oborů) pro žáky nad
rámec běžné výuky
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Jičín

Obec:

Jičín

Část obce:

Holínské Předměstí

Ulice:

Jiráskova

Městská část:
PSČ:

50601

Číslo popisné:

30

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Chlumský

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

493532404

Telefon II.:

Email:

chlumsky@gymjc.cz

Fax:

Miloš

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice

IČ:

60116927

DIČ:

CZ60116927

Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ano

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 316 984,66

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Rozvoj spolupráce se základními školami, modernizace výuky přírodovědných předmětů, rozvoj
mezipředmětových vazeb, zviditelnění a popularizace přírodovědných a technických předmětů, zkvalitnění výuky
a její obohacení o kvalitní projekty, vzájemné poznávání žáků základních a středních školy, vzájemné učení.
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Popis zapojení partnera:
Naše škola plánuje v rámci projektu následující aktivity.
1) Přírodovědný kroužek "Mladý přírodovědec", který bude určen pro žáky 8. a 9. tříd oslovených čtyř základních
škol (ZŠ Komenského, ZŠ Na Daliborce, ZŠ K. J. Erbena v Miletíně, ZŠ Ostroměř). Témata našeho pravidelného
setkání (1krát za 14 dní) budou zaměřena na přírodovědné předměty, které se vyučují na naší škole.
2) Přírodovědná dopoledne se budou konat na naší škole pro vybrané zájemce z 8. a 9. tříd základních škol z
Hořic a blízkého okolí. Předpokládaný počet setkání jsou tři, počet žáků 100. Setkání budou organizována
formou procházení jednotlivých stanovišť, kde budou žáci a studenti naší školy zajišťovat výuku na stanovištích a
vyhodnocování úkolů.
3) Projekty opět zaměřené na přírodovědná témata spojená s celodenní exkurzí. Devět projektů bude určeno
především pro žáky naší školy a jejich výstupy pak budou udržovány po dobu realizace projektu. Názvy
navrhovaných projektů: Hvězdy okolo nás, MA-FYán, Exotická flora a fauna, Čistá energie, Technologie výroby
cukru a bioethanolu, Poznáváme chov hospodářských zvířat, Vůně kolem nás, Česká - technika, Poznávání
domácích a cizokrajných dřevin.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
COMENIUS spolupráce se zahraničními školami
EU peníze středním školám - tvorba digitálních učebních materiálů
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Organizace soutěží pro žáky ZŠ: Poznávání rostlina a živočichů (okresní soutěž)
Ekomládě
Sportovní soutěže
Den dětí na školním statku
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Jičín

Obec:

Hořice

Část obce:

Hořice

Ulice:

Husova

Městská část:
PSČ:

50801

Číslo popisné:

1414

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Richtermocová

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

736534722

Telefon II.:

Email:

richtermocova@gozhorice.cz

Fax:

Hana

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

IČ:

48623687

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba
Ne
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Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:
Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

1 929 226,84

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Rádi bychom výuku fyziky, zejména laboratorních měření, pomocí projektu uvedli do souladu s postupy
používanými v praxi. Prostřednictvím robotických stavebnic, měřících souprav a dalších činností hrazených z
projektu chceme posílit technické a přírodovědné vzdělání našich žáků a zájem o něj.
Popis zapojení partnera:
Stavebně upravíme laboratoř fyziky a vybavíme ji tak, abychom v ní mohli vyučovat fyziku a provádět laboratorní
měření v souladu s postupy používanými v současné praxi. Upravenou laboratoř a její nové vybavení využijeme
také pro činnost kroužků robotiky a elektrotechniky a praktické fyziky a pro setkávání pedagogických pracovníků
v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání.
Žáky budeme dále motivovat ke studiu přírodovědných a technických předmětů také prostřednictvím exkurzí do
interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
S většími projekty nemáme zatím příliš velké zkušenosti. Nyní realizujeme projekt EU peníze středním školám v
oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
S cílovou skupinou žáků pracujeme již od roku 1897, kdy bylo naše gymnázium založeno. S pořádáním seminářů
pro učitele už také máme nějaké zkušenosti. Každoročně u nás spolupořádáme (s Katedrou didaktiky fyziky
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy) seminář Heuréka pro učitele fyziky (a studenty učitelství) s
mezinárodní účastí. Garant této části projektu - kolega Mgr. Zdeněk Polák je zkušeným lektorem i autorem řady
publikací.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Náchod

Obec:

Náchod

Část obce:

Náchod

Ulice:

Řezníčkova

Městská část:
PSČ:

54701

Číslo popisné:

451

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Škoda

Titul před:
Telefon I.:

Jméno:

Pavel

Titul za:
603575286

Telefon II.:
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Email:

reditel@gymnachod.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423

IČ:

48623695

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

1 807 636,71

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Hodláme zlepšit kvalitu ve vzdělávání přírodovědných předmětů, především chemie a fyziky, nejen u žáků naší
školy, ale i okolních základních škol.
Popis zapojení partnera:
Modernizací laboratoří chemie a fyziky podpoříme zájem jak žáků naší školy, tak i žáků okolních základních škol
o přírodovědné a technické předměty (chemie, biologie, fyzika). Žákům základních škol umožníme pracovat na
laboratorních cvičeních v našich laboratořích v rámci projektových dnů. Pomocí přírodovědných kroužků, které
budeme organizovat pro žáky naší školy i okolních základních škol, budeme podporovat kladný vztah žáků k
uvedeným přírodovědným předmětům a směrovat je k dalšímu přírodovědnému či technickému studiu.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Projekt zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého
kraje v letech 2011 - 2012 (nyní udržitelnost 5 let) - úprava a popisy řídících procesů a dokumentace školy,
přiblížení se normě ISO 9001/2009 Systémy managementu kvality. Krajský projekt hrazený EU.
Projekt EU peníze středním školám - název Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci (realizujeme,
ukončení únor 2014): Klíčové aktivity - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Individualizace výuky
cizích jazyků, Metodické kurzy pro učitele cizích jazyků a Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a
metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků. Rozpočet projektu 1 413 380 Kč.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol, se kterými pracujeme soustavně a nepřetržitě již po
desetiletí.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Náchod

Obec:

Jaroměř

Část obce:

Pražské Předměstí

Ulice:

Lužická

Městská část:
PSČ:

55101

Číslo popisné:

423

Číslo orientační:

WWW:
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Kontaktní osoby:
Příjmení:

Hübner

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

491810167

Telefon II.:

Email:

reditel@goajaro.cz

Fax:

Karel

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

IČ:

62690043

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

1 439 633,98

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Gymnázium Boženy Němcové (GYBON) je jedním z nejprestižnějších gymnázií v Královéhradeckém kraji.
Pedagogové školy jsou členy odborných spolků a komisí oborových předmětů. Pravidelně se škola zapojuje do
mimoškolních aktivit, které organizuje nejen pro své studenty, ale i pro žáky dalších středních, ale i základních
škol.
Díky projektu může GYBON dovybavit kabinet fyziky a chemickou a biologickou laboratoř. Tím získají žáci
možnost práce na nových projektech. Škola svým zapojením podpoří technické a přírodovědné vzdělávání nejen
u svých žáků, ale prostřednictvím exkurzí ze základních škol a vzděláváním metodiků seznámí i další okruh
zájemců s moderními metodami vyučování těchto předmětů. Tímto záměrem navazuje na vizi Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy a také na strategický záměr Královéhradeckého kraje - podpořit technické a
přírodovědné vzdělávání žáků.
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Popis zapojení partnera:
GYBON prostřednictvím projektu podpoří rozvoj a modernizaci metod výuky technických a přírodovědných oborů
v Královéhradeckém kraji.
Obsah projektu:
1. Vybavení fyzikálního kabinetu a chemické a biologické laboratoře
2. Proškolení pedagogických pracovníků
3. Kroužek fyziky pro studenty GYBON
4. Kroužek chemie pro studenty GYBON
5. Kroužek biologie pro studenty GYBON
6. Seminář Fyzika za školou
7. Exkurze - technické památky a navazující projekty
8. Exkurze - přírodovědné památky a navazující projekty a přednášky
9. Exkurze žáků ZŠ - fyzika, chemie, biologie
10. Krajská setkání metodiků fyziky, chemie, biologie
Na všech aktivitách se budou podílet pedagogové školy. Při realizaci aktivit bude využito kompletní vybavení
pořízené v projektu.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Škola realizuje projekt OP VK výzva 1.5 - šablony.
Název projektu: Gybon - nové metody
Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0836
Zaměření projektu: Vytvoření digitálních učebních materiálů, proškolení učitelů v metodice cizích jazyků a
finanční gramotnosti, vybavení školy IT technikou.
Dotace: 1.733.076,00 Kč
Termín realizace:1. 9. 2012 - 31. 8. 2014
Aktivity podpořené z projektu nejsou totožné s plánovaným projektem.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Cílová skupina žáků střední školy:
S CS žáků školy pracujeme neustále v rámci povinné výuky i při mimoškolních aktivitách. Škola má v současné
době 560 žáků. Pedagogové se žákům věnují nejen při běžné výuce, ale i v rozšiřujících mimoškolních aktivitách.
Pedagogové zařazují do výuky projektové prvky.
Žáci školy se mimo jiné účastnili např.:
16. ročníku mezinárodního přírodovědného semináře, pořádaného ve Würzburgu.
Škola realizovala projekt "Poznáváme svět" (návštěva našich studentů v Dánsku).
Škola realizovala projekt "Poznáváme svět" (návštěva žáků z dánské školy).
Škola realizovala projekt "Na cestě II" ve spolupráci s Lycee Jacques Cartier Saint-Malo
(pobyt francouzských studentů v Hradci Králové a pobyt našich studentů ve Francii).
Škola realizovala francouzsky divadelní projekt "Molierovi žáci v Eliščině Hradci V"
Výčet aktivit školy je pouze výběrem z mnoha dalších činností, které škola kromě běžné každodenní výuky žáků
realizuje.
Cílová skupina žáků základních škol:
Protože jsme školou se šestiletým studiem, pracujeme neustále se žáky ve věku žáků základní školy. Pro žáky
základních škol pořádáme pravidelně Dny otevřených dveří, při kterých mají možnost získat základní informace o
studiu na gymnáziu a možnostech, které naše škola nabízí. Cíleně s vybranou skupinou žáků zatím nepracujeme
- prostřednictvím projektu máme za cíl získat zájem žáků základních škol o účast a spolupráci při mimoškolních
aktivitách našich žáků a podnítit u nich zájem o přírodovědné a technické obory.
Cílová skupina pedagogických pracovníků:
Pedagogičtí pracovníci školy jsou pravidelně vysíláni na vzdělávací programy. I v rámci projektu budou
proškoleni v nových metodách práce. V současné době se pedagogičtí pracovníci (odborníci a metodici)
setkávají spíše nahodile, poznatky si předávají formou mailu, získávají tak jen kusé informace. Prostřednictvím
projektu dáme setkáváním pravidelnost, nutnost přípravy na setkání a tím také obsahovou plnost předávaných
informací.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 45 z 157

Finální verze (VK-IP)
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Hradec Králové

Obec:

Hradec Králové

Část obce:

Hradec Králové

Ulice:

Pospíšilova

Městská část:
PSČ:

50003

Číslo popisné:

324

Číslo orientační: 7

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Štěrba

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Telefon I.:

495511624

Telefon II.:

Email:

sterba@gybon.cz

Fax:

Jan

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

IČ:

60153237

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

2 141 406,17

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Škola chce zkvalitnit a rozšířit nabídku praktických činnosti pro žáky v rámci pravidelné výuky i volnočasových
aktivit. Praktické činnosti jsou v rámci výuky přírodovědných a technických předmětů na Gymnáziu, Trutnov,
Jiráskovo náměstí 325, soustředěny do laboratorních cvičení v předmětech biologie, chemie a fyzika. Předmět je
součástí ŠVP a je pravidelně vyučován v 1. - 3. ročníku čtyřletého studijního oboru a v tercii - septimě oboru
osmiletého. Díky partnerství v projektu škola získá možnost modernizovat laboratoř biologie a nakoupit vybavení
a pomůcky pro zkvalitnění a modernizaci výuky ve všech třech zmiňovaných odbornostech. Vedle pravidelné
výuky dojde k rozšíření možností využití nových forem a metod práce také do volnočasových aktivit, kde se
chceme soustředit především na formování a rozvoj žáků motivovaných a nadaných pro přírodovědné a
technické předměty.
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Popis zapojení partnera:
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, se v rámci projektu zapojí do těchto KA:
KA1 vybavení pro laboratoře biologie
KA2 vybavení pro výuku praktických cvičení z fyziky, chemie a biologie zakoupíme vybavení pro jednotlivé
laboratoře (F, CH, Bi), kterým škola momentálně nedisponuje.
KA3 vzdělávání směřující k plnohodnotnému zvládnutí obsluhy nových zařízení v projektu zakoupených. Bude se
jednat především o oblast práce s videokamerou a mikroskopem a zpracování digitálních výstupů z pozorování,
dále práci elektrotechnickými komplety nebo GPS.
KA5 pro naplnění cílů KA budou ve škole organizovány pro žáky školy pravidelně se opakující volnočasové
aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ:
Fyzika, Chemie, Biologie a geografie
KA8 celkem pět návštěv technických památek nebo interaktivních expozic technického či přírodovědného
charakteru k přípravě školních projektů.
KA9 zmodernizovat biologickou laboratoř, bude provedena celková rekonstrukce laboratoře.
KA14 využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s
přírodovědným a technickým zaměřením
KA16 krajská společná setkání metodiků, vedoucích předmětových komisi a dalších pedagogických pracovníků v
oblasti přírodovědného a technického vzdělávání s cílem zhodnotit význam praktických cvičení při výuce
přírodovědných předmětů pro žáky ŽŠ a SŠ s všeobecným zaměřením studia.
Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
Partner v minulých letech realizoval několik projektů RLZ jednalo se o:
Fitness First - mezinárodní projekt ve spolupráci s partnerskou školou ve Velké Británii - Literland High School projekt se zaměřil na podporu zdravého životního stylu v obou partnerských školách a probíhal v letech 2011 2013.
V současnosti škola realizuje projekt EU peníze SŠ s názvem Gymnázium Trutnov pro 21. Století. Zde je
prioritou zvýšení úrovně práce žáků i pedagogů v oblasti zapojení ICT ve výuce a využívání moderních a
inovativních metod právě s využitím ICT.
Projekt "Trutnov na vlastní kůži" byl realizován v letech 2009/10 byl zaměřen na zmapování zajímavých lokalit v
bezprostředním okolí školy a jejich možné využití pro výuku environmentální výchovy a biologie. Projekt byl
financován z grantových prostředků KHK v oblasti Podpora profilace školy nebo školského zařízení.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Všichni členové realizačního týmu (kromě externích lektorů), jsou zaměstnanci Gymnázia, Trutnov, Jiráskovo
náměstí 325 a mají dlouholeté zkušenosti v práci se středoškoláky.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Trutnov

Obec:

Trutnov

Část obce:

Střední Předměstí

Ulice:

Jiráskovo náměstí

Městská část:
PSČ:

54101

Číslo popisné:

325

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Skokan

Jméno:

Titul před:

Mgr.

Titul za:

Petr
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Telefon I.:

736633385

Telefon II.:

Email:

skokan@gymnaziumtu.cz

Fax:

Společné podpisové právo: Ne
Partner projektu:

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

IČ:

14450356

DIČ:
Právní forma:

Školská právnická osoba

Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu:

Ne

Počet zaměstnanců:
Číslo datové schránky:
Partner s finančním podílem na
rozpočtu:

Ano

Podíl na nákladech (v Kč):

19 241 802,34

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
V severní polovině Královéhradeckého kraje zastává Střední průmyslová škola Hronov v současné době
nezastupitelnou úlohu v přípravě budoucích techniků, pro podstatnou část strojírenských a elektrotechnických
firem. Kvalita přípravy žáků je již nyní na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí právě velká poptávka po jejích
absolventech. Škola s partnerskými firmami udržuje velmi úzký kontakt, snaží se pružně reagovat na jejich
potřeby a podle požadavků nejen upravovat ŠVP (samozřejmě v rámci rozsahu RVP), ale neustále
modernizovat i technické vybavení tak, aby odpovídalo vývojovým trendům a potřebám současné moderní
výroby. Proto také škola zareagovala na aktuální požadavek několika klíčových partnerů připravovat budoucí
absolventy k práci na moderních CNC pracovištích doplněných robotickou obsluhou, a to včetně implementace
nejpoužívanějších řídicích systémů CNC strojů. V současné době v regionu není podobně zaměřená škola, která
by mohla komplexně připravovat své absolventy na takto vybaveném pracovišti.
Pro zkvalitnění povědomí o práci strojírenských a elektrotechnických firem v regionu a zvýšení zájmu o
kvalifikovanou práci v těchto firmách, škola zaměřuje v rámci projektu aktivní pozornost na osvětu již na
základních školách formou úzké spolupráce s těmito školami. Hlavním cílem těchto aktivit je zatraktivnění
technických oborů, což by se v konečném důsledku mělo projevit na zlepšení zaměstnanosti v regionu a omezení
odlivu pracovní síly z regionu do velkých center.
Popis zapojení partnera:
Pro zkvalitnění výuky programování CNC obráběcích strojů na SPŠ v Hronově, dojde k pořízení robotizovaného
pracoviště, které vznikne propojením pracoviště frézky a pracoviště soustruhu robotizovaným pracovištěm
(Robot + dopravníkové systémy) v nově vybudované moderní učebně. Pro umožnění studia maturitních oborů
tělesně hendikepovaným uchazečům budou provedeny nezbytné stavební úpravy, úprava vchodu do školy na
bezbariérový a vybudování bezbariérového WC.
Pro přiblížení technických oborů žákům základních škol bude umožněna výuka prakticky zaměřených předmětů
ŠVP ZŠ v prostorách dílen a odborných učeben SPŠ Hronov. Dále bude pro žáky ZŠ uspořádán cyklus
seminářů navazujících na ŠVP základních škol spojených s praktickými ukázkami vybraných pracovišť, a to
Putování za železem a Putování za energií. Pro zlepšení povědomí o technických oborech, zatraktivnění a
zvýšení zájmu o tyto obory budou nabídnuty pro žáky základních škol dvě volnočasové aktivity, kroužky
programovaní CNC strojů a kroužky programování a robotiky navazující na ŠVP základních škol.
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Zkušenost partnera s řízením a realizací projektů RLZ:
V současnosti škola realizuje projekt EU peníze středním školám, v rámci kterého dojde k dalšímu posunu ve
zkvalitnění výuky, zvláště v předmětu matematika, anglický jazyk a dalších předmětech, ve kterých se bude ve
větší míře využívat IT technika.
V letech 2009-2012 jsme realizovali projekt financovaný z OPVK pod názvem Inovace výuky a tvorba
multimediálních modulů prezentujících technické obory a široké spektrum zájmů a potřeb učitelů a žáků
Škola se aktivně podílí na projektu UNIV 3 - podpora procesů uznávání. Cílem tohoto projektu je zkvalitnit systém
rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací.
Škola byla zařazena do individuálního projektu Proměna středních škol v centra celoživotního učení UNIV 2
KRAJE s cílem vytvořit ze SPŠ Hronov otevřenou instituci poskytující nejen počáteční vzdělávání žákům, ale i
různé druhy dalšího vzdělávání dospělým a seniorům.
Učitelé se zapojili v projektu Ministerstva informatiky ČR Národní program počítačové gramotnosti, navíc jsme
byli školicím střediskem tohoto projektu.
Učitelé ICT a všeobecně vzdělávacích předmětů se zapojili jako lektoři kursů v rámci SIPVZ, a to Z a P - školení
pedagogických pracovníků.
V roce 2008 jsme uspěli v projektu Malé granty a ve škole probíhaly různé akce financované tímto projektem.
V r. 2005 získala naše škola Certifikát partnera projektu IQ INDUSTRY 2. stupně. Certifikát vydává Sdružení
automobilového průmyslu a vzdělávací agentura Kroměříž a uděluje se za spolupráci středních technických škol
s partnerskými průmyslovými firmami.
V rámci projektu SIPVZ Integrace výukových předmětů do informačního systému podniku byly vytvořeny výukové
materiály, které jsou základem pro projektovou výuku CIE (Computer Integrated Enterprice) - počítačem
integrovaný - řízený podnik, využívané v ŠVP oboru Strojírenství - Výrobní a informační systémy.
Zkušenost s prací s cílovou skupinou:
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci středních škol technického zaměření a žáci partnerských základních
škol, a to současní a budoucí.
Druhou cílovou skupinou jsou učitelé anglického jazyka a odborných předmětů, kteří budou proškoleni k zajištění
cílů projektu.
Učitelé jsou plně kvalifikovaní k učitelskému povolání, mají požadovanou aprobaci a pravidelně si zvyšují své
vzdělání. Kromě toho mají mnozí zkušenosti z práce ve výrobním sektoru, státním i soukromém. Někteří si
zvyšují kvalifikaci dalším studiem.
Adresa:
Kraj:

Královéhradecký kraj

Okres:

Náchod

Obec:

Hronov

Část obce:

Hronov

Ulice:

Hostovského

Městská část:
PSČ:

54931

Číslo popisné:

910

Číslo orientační:

WWW:
Kontaktní osoby:
Příjmení:

Matyáš

Jméno:

Titul před:

Ing.

Titul za:

Telefon I.:

725815110

Telefon II.:

Email:

matyas@spshronov.cz

Fax:

Josef

Společné podpisové právo: Ne
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IV. Popis projektu
Cíle projektu:
Základním cílem projektu zvýšení kvality počátečního vzdělávání zlepšením podmínek pro výuku přírodovědných
a technických oborů na školách v Královéhradeckém kraji. Dalším cílem je zvyšování motivace žáků základních
škol ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech, rozšíření poznatků v oblasti technického vzdělávání
a manuální zručnosti žáků. Součástí projektu je inovace vybavení jednotlivých učeben, laboratoří.
Cílem je rovněž rozšíření nabídky volnočasových aktivit žáků ZŠ a SŠ realizací zájmových kroužků v oblastech
přírodovědného a technického vzdělávání a jejich motivace k volbě povolání a ke vzdělávání v učebních a
studijních oborech technického a přírodovědného zaměření v souladu s potřebami rozvoje společnosti a s
potřebami regionálních zaměstnavatelů na trhu práce. Žáci SŠ i ZŠ se účastní exkurzí stáží, výstav, bude
prohloubena spolupráce středních a základních škol.
Zařízení a vybavení nakoupené z projektu bude aktivně využito již v rámci proškolení pedagogů, především však
bude využívané v následné práci s žáky, kteří tak získají možnost zapojit se aktivně a atraktivní formou do výuky,
čímž se zvýší jejich zájem o technické a přírodovědné obory. Každá ze zapojených škol pak v závěru projektu
sepíše evaluační zprávu, ve které popíše aktivity realizované v rámci projektu a vyhodnotí své zkušenosti se ZŠ.
Zdůvodnění potřebnosti:
Technické a přírodovědné obory se v poslední době potýkají s omezeným zájmem žáků daným demografickým
vývojem a jejich nízkou informovaností, přestože o absolventy těchto oborů je na trhu práce zájem. Je třeba
předložit žákům ZŠ co nejvíce informací o přírodovědných oborech, seznámit je s možnostmi, uplatnitelností v
praxi a dalšími důležitými faktory.
Ke zlepšení stávající situace bude rozvíjena spolupráce středních a základních škol k oslovení jejich žáků
pořádáním kroužků, prácemi v laboratořích, exkurzemi, soustředěními. To vše se zaměřením na získání jejich
zájmu a rozvoj vztahu k přírodovědným a technickým oborům.
Realizace projektu je potřebná pro zajištění odpovídající úrovně znalostí a cílových kompetencí absolventů
středních škol. Dále se jedná i o řešení problému vznikajícího u učitelů odborných předmětů, praxe a odborného
výcviku, kdy pedagogičtí pracovníci ztrácejí kontakt s moderními technologiemi. Je nutné tento kontakt obnovit,
aktualizovat odbornou způsobilost učitele a vybavit nově učebny, školní laboratoře a dílny pomůckami, které
odpovídají potřebám výuky současnosti.
Pro zvyšování konkurenceschopnosti žáků středních škol je také nezbytné, aby jejich výuka probíhala na
technickém zařízení, se kterým se mohou setkat u potencionálních zaměstnavatelů. Kvalitní technické vybavení
je nezbytné pro to, aby žáci uspěli na trhu práce nebo v případném studiu přírodovědných nebo technických
oborů na vysoké škole. Žáci získají praktické technické zkušenosti, naučí se samostatně pracovat.
Projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého
kraje.
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Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:
- žáci škol a školních zařízení
- pracovníci škol a školních zařízení
Žáci škol a školských zařízení:
Jedná se o žáky partnerských středních škol podpořených v rámci výuky přírodovědných a technických oborů v
nově vybavených učebnách, laboratořích, pracovištích apod. Žáci SŠ podpořeni také formou volnočasových
aktivit. Další cílovou skupinou jsou žáci spolupracujících ZŠ, kteří budou podpořeni jak formou volnočasových
aktivit, tak sdílením učeben, dílen a laboratoří.
Celkem bude v projektu podpořeno 10 500 žáků v počátečním vzdělávání.
Pracovníci škol a školských zařízení:
Zapojení pedagogičtí pracovníci budou vzděláváni v obsluze strojů a zařízení zakoupeného v rámci projektu, dále
v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK. Tito pracovníci budou dále vyučovat
jak ve výuce, tak ve volnočasových aktivitách SŠ i ZŠ.
Celkem bude podpořeno 350 pracovníků škol a školských zařízení.
Podrobněji rozepsané cílové skupiny a forma jejich podpory jsou součástí jednotlivých projektových záměrů
partnerů.
Zapojení a motivace cílové skupiny:
Žáci:
Žáci SŠ i ZŠ budou podpořeni v rámci běžné výuky přírodovědných a technických oborů, tak v rámci
volnočasových aktivit. Žáci budou mít možnost seznámit se s novými metodami, vyzkoušet nejnovější přístroje,
technologické postupy a vyzkouší si v praxi své teoretické znalosti. Změna forem a metod výuky je pro žáky
motivací, výuka v nově vybavených laboratořích, učebnách s moderním technickým vybavením zvýší jejich zájem
o výuku těchto oborů.
Žáci základních škol se zúčastní odborně zaměřených kroužků, budou mít možnost využívat nově vybavené
laboratoře, odborná pracoviště, budou zapojeni i do dalších aktivit projektu. Účast základních škol v projektu
bude zajištěna Smlouvou o spolupráci mezi SŠ a ZŠ, která bude podepsaná statutárními zástupci obou škol a
bude uložena u partnera projektu. Při aktivitách na SŠ si budou moci vyzkoušet jednoduché činnosti, prohlédnout
si laboratoře, shlédnout práce žáků SŠ, což může být velkou motivací ke studiu právě technických a
přírodovědných oborů.
Pracovníci:
Pedagogičtí pracovníci si díky projektu rozšíří své odborné znalosti a dovednosti, budou proškoleni v nových
technologiích, používaných metodách a postupech, které mohou dále využívat při výuce žáků. Budou využity
výstupy z projektů OP VK - IPo a IPn.
Podrobněji rozepsané zapojení a motivace cílových skupin jsou součástí jednotlivých projektových záměrů
partnerů.
Přínos pro cílovou skupinu:
Přínosem pro žáky SŠ i ZŠ je zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů, osvojí si znalosti a
dovednosti v těchto oborech v rozsahu odpovídajícímu požadavkům potenciálních zaměstnavatelů. Prakticky si
odzkouší práci na moderních přístrojích, speciálních zařízeních, získají možnost zapojení do zájmových útvarů.
Pracovníci si doplní své odborné znalosti v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání, které budou dále
využívat při výuce žáků.
Smyslem projektu je zvýšení kvality výuky přírodovědných a technických oborů, zmodernizováním vybavení
zlepšení podmínek pro jejich výuku a využití pro všechny cílové skupiny.
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Rizika projektu:
V případě uskutečnění projektového záměru je možné určit rizika a stanovit způsob jejich eliminace tak, aby
nedošlo k omezení nebo zastavení projektu. Rizika jsou nežádoucí, neplánované události, které mohou ohrozit
cíl projektu. Řízení rizik považujeme za soustavnou činnost, jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik
nebo snížení jejich dopadů na projekt.
Možná rizika:
1. Finanční riziko (nerovnoměrné čerpání rozpočtu ve vazbě na cash-flow)
2. Právní riziko (chybně realizované výběrové řízení, chybně uzavřený smluvní vztah s dodavatelem)
3. Riziko lidských zdrojů (fluktuace členů realizačního týmu, zvýšená nemocnost, chybně nastavená
zastupitelnost)
4. Změny pravidel, administrace (změna pravidel v průběhu realizace)
5. Odstoupení partnera (nezkušenost partnera a následné ohrožení aktivit projektu)
6. Časové (dodržení harmonogramu realizace jednotlivých aktivit)
Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik):
Rizika projektu budou pravidelně vyhodnocována tak, aby se zajistilo předcházením rizikům a jejich řešení, které
povede k minimalizaci následků způsobených riziky.
Finanční riziko - Vzhledem k systému financování ex-ante a zálohy 30% a podmínky výzvy vyčerpat 60%
způsobilých výdajů v prvním roce realizace je zajištěno předfinancování výdajů projektu ze zdrojů
Královéhradeckého kraje tak, aby bylo toto riziko eliminováno
Právní riziko - Při realizaci výběrových řízení a uzavírání smluvních vztahů využít možnost zajištění jejich
administrace zkušeným subjektem, kontroly ex-ante výběrových řízení, využití předchozích zkušeností z
realizace projektů a výsledků veřejnosprávních kontrol.
Riziko lidských zdrojů - realizační tým je složen ze zkušených manažerů, bude poskytována pravidelná
metodická pomoc a konzultace průběhu realizace projektových aktivit jednotlivých partnerů
Změny pravidel administrace - realizační tým bude mít aktuální znalost všech pravidel a úzce bude spolupracovat
s řídícím orgánem
Odstoupení partnera - partneři projektu jsou vázání partnerskou smlouvou, která obsahuje i sankce na její
nesplnění
Časové - harmonogram realizace jednotlivých aktivit bude pravidelně vyhodnocován a aktualizován
Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF:
Udržitelnost jednotlivých projektů všech partnerů je podrobně popsána v jejich projektových záměrech.
Po dobu udržitelnosti bude probíhat povinná výuka žáků SŠ v rozsahu obdobném této výuce v projektu. Pořízené
vybavení a zařízení bude dále používáno stejně jako nově vybavené učebny, dílny, laboratoře. Dále bude
probíhat každý školní rok realizace minimálně jedné volnočasové aktivity. Vytvořené inovované produkty budou
dále využívány v rámci udržitelnosti, výstupy získané proškolením pedagogů budou nadále využívány ve výuce.
Navázaná spolupráce se základními školami bude pokračovat.
Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní:
Realizací projektu dojde k vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky přírodovědných a technických oborů. Dojde
k prohloubení spolupráce středních a základních škol v této oblasti. Žáci pomocí kroužků, soustředění, exkurzí a
dalších projektových aktivit.
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Vazby na jiné projekty:
Projekt navazuje na další projekty žadatele nebo partnerů:
CZ.1.13/2.2.00/09.00509 Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu - SOŠ a SOU
Vocelova (Příjemce - KHK)
CZ.1.13/2.2.00/09.00515 Centrum odborného vzdělávání v lesnictví - ISŠ Nová Paka (Příjemce KHK)
CZ.1.13/4.2.00/21.01123 Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl - ISŠ Nová
Paka (Příjemce - KHK)
CZ.1.13/4.2.00/05.00384 Cesta k uplatnění na současném trhu práce - praktická znalost obrábění CNC
technologií - VOŠ a SPŠ Jičín - Příjemce
CZ.1.13/4.2.00/21.01110 Mechatronika prakticky- VOŠ a SPŠ Jičín - Příjemce
CZ.1.13/4.2.00/21.01111 Modernizace vybavení dílen praktického vyučování technických oborů SŠTŘ Nový
Bydžov - SŠTŘ Nový Bydžov - Příjemce
CZ.1.13/4.2.00/05.00383 Vybavení dílen pro praktickou výuku na SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 SOŠ a SOU Vocelova, HK - Příjemce
CZ.1.13/4.2.00/21.01114 Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření "veterinární technik
laborant" - SOŠ veterinární HK - Příjemce
Vnitřní postupy řízení a organizace a vnitřní kontrolní systém:
Realizace projektu bude zajištěna realizačním týmem příjemce a zároveň realizačními týmy jednotlivých partnerů
projektu. V realizačním týmu příjemce budou 3 finanční manažeři a 3 projektoví manažeři, kteří budou úzce
spolupracovat s obdobnými pozicemi v realizačních týmech partnerů. Realizační tým příjemce bude mít v
projektu 100% úvazek na pracovní smlouvu a bude financován z přímých výdajů projektu. Realizační týmy
partnerů budou také financovány z přímých výdajů projektu. V pracovních náplních manažerů bude přesně
specifikován rozsah činností v souvislosti s realizací projektu. Celý tým se bude scházet v souladu s
harmonogramem předkládání monitorovacích zpráv, jeho činnost bude vyhodnocována a koordinována tak, aby
byla minimalizována rizika projektu. Vnitřní postupy řízení a organizace budou probíhat v souladu s příslušnou
platnou legislativou, směrnicemi Rady Královéhradeckého kraje a v souladu s řídící dokumentací Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Vnitřní postupy řízení a organizace budou probíhat v souladu s pravidly stanovenými zákonem 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Podporované aktivity
Název podporované aktivity:
Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení
Název podporované aktivity:
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění
inovativních forem spolupráce
Název podporované aktivity:
Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních
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V. Území dopadu a realizace
Území dopadu:
Kód území dopadu:

Název území dopadu:

Spadá pod:

CZ052

Královéhradecký kraj

Severovýchod

Kód NUTS5:

Název NUTS5:

Spadá pod:

CZ0521569810

Hradec Králové

Hradec Králové

CZ0521570508

Nový Bydžov

Hradec Králové

CZ0522572659

Jičín

Jičín

CZ0522572926

Hořice

Jičín

CZ0522573060

Kopidlno

Jičín

CZ0522573248

Nová Paka

Jičín

CZ0523573868

Náchod

Náchod

CZ0523574082

Hronov

Náchod

CZ0523574121

Jaroměř

Náchod

CZ0523574279

Nové Město nad Metují

Náchod

CZ0524576069

Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou

CZ0524576271

Dobruška

Rychnov nad Kněžnou

CZ0525579025

Trutnov

Trutnov

CZ0525579203

Dvůr Králové nad Labem

Trutnov

CZ0525579858

Vrchlabí

Trutnov

Kód NUTS3:

Název NUTS3:

Procentní podíl:

CZ052

Královéhradecký kraj

Místo realizace NUTS5:

Realizované investice NUTS3:

100
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VI. Klíčové aktivity
Číslo aktivity:

01

Název klíčové aktivity:

Cílené investice středních škol v oblasti přírodovědného a technického
vzdělávání podporující realizaci kurikulární reformy

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

17 111 570,00

ESF způsobilé výdaje:

2 076 020,00

ERDF způsobilé výdaje:

15 035 550,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci projektu budou zmodernizovány chemické laboratoře, přípravny, váhovny a sklady chemikálií. Dále budou
vybudovány nové učebny pro fyziku. Bude nakoupeno vybavení, které umožní zkvalitnění výuky v přírodovědných
a technických předmětech
Bližší popis je uveden v projektových záměrech jednotlivých partnerů.
Výstup klíčové aktivity:
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Nové laboratoře pro výuku přírodovědných oborů a související prostory
Nové vybavení pro zkvalitnění výuky (dílny, učebny, pracoviště technických oborů)
Podpoření žáci ve výuce technických a přírodovědných oborů
Číslo aktivity:

02

Název klíčové aktivity:

Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání

Na realizaci se podílí:

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů
odboje 36
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

24 433 739,00
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ESF způsobilé výdaje:

21 582 457,00

ERDF způsobilé výdaje:

2 851 282,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Nové prostory pro výuku v nových laboratořích chemie, biologie, přírodovědy, fyziky, učebny zeměpisu,
elektrotechnická laboratoř a volnočasové aktivity budou vybaveny nových zařízením, pomůckami, modely,
experimentálními sadami, robotickými a dalšími stavebnicemi, měřícími systémy, speciálním technickým
pracovištěm pro vyučujícího apod. dle projektových záměrů jednotlivých partnerů.
Laboratoře budou vybaveny laboratorními stoly, novými sadami laboratorního skla a nádobí k provádění pokusů,
nábytkem k uložení nakoupeného vybavení a nezbytnou ICT technikou. K výuce fyziky bude fyzikální kabinet
vybaven zcela novými komponenty k programu ISES (otevřený modulární měřící systém), čímž dojde k rozšíření
výuky mnoha technických předmětů. Stávající laboratoře budou dovybaveny dalšími pomůckami.
Odborné učebny budou vybaveny i příslušným odborným softwarem. Budou dovybavena pracoviště a pracovní
místa pro svařování. Výuka bude doplněna i tematicky souvisejícími exkurzemi. Nově vzniknou venkovní učebny
pro zahradnické práce a související obory. Pro středisko odborného vzdělávání budou zakoupena i terária s
malými zvířaty včetně vyšetřovacího stolu a souvisejícího vybavení.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Nově vybavené laboratoře chemie a související prostory, biologie, přírodovědy, fyziky a zeměpisu,
elektrotechnická laboratoř
Nově vybavená pracoviště a pracovní místa.
Exkurze jako součást výuky.
Podpoření žáci v rámci výuky přírodovědných a technických oborů.
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Číslo aktivity:

03

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které
byly zakoupené v rámci projektu

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

4 187 505,00

ESF způsobilé výdaje:

4 187 505,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Pedagogové se proškolí k používání nového přístrojového vybavení pro technické a přírodovědné předměty, na
odborná pracoviště a pracovní místa. Pedagogové se proškolí v používání dalších nově zakoupených přístrojů a
odborném softwaru a demonstračních souprav.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Podpořené osoby - pracovníci v dalším vzdělávání.
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Číslo aktivity:

04

Název klíčové aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce
vedoucích k využití výstupů projektů OP VK

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

35 760,00

ESF způsobilé výdaje:

35 760,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Pedagogové se budou vzdělávat v metodách a formách práce s využitím projektu realizovaných v OP VK, např.
3V- vědě a výzkumu vstříc, dále v projektu Badatelé. Nově získané vědomosti a dovednosti využijí při sestavování
badatelských hodin pro své žáky i při dalších vzdělávacích aktivitách.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Podpořené osoby - pracovníci v dalším vzdělávání
Číslo aktivity:

05

Název klíčové aktivity:

Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na
přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů
odboje 36
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234
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Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

3 934 470,00

ESF způsobilé výdaje:

3 934 470,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V nových prostorách budou pracovat kroužky a semináře žáků partnerských středních škol, např. kroužky
chemické, kroužky fyziky, elektrotechnický kroužek, kroužek robotiky, biologie, přírodovědný kroužek, chemickobiologický kroužek, kroužek geografie, dřevařský, farmářský, včelařský kroužek, kroužky navazující na stavební a
další technické obory.
Součástí činnosti kroužků budou i s jejich činností související exkurze.
Na technických středních školách budou realizovány zájmové kroužky v návaznosti na ŠVP s odborným
zaměřením k technickým předmětům.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Volnočasové aktivity - kroužky a semináře např. chemie, fyziky, zeměpisný kroužek, geocaching pro žáky SŠ,
elektrotechnický kroužek, kroužek robotiky, biologie, přírodovědný kroužek, chemicko-biologický kroužek, kroužek
geografie, dřevařský, včelařský a farmářský kroužek, kroužky navazující na stavební a další učební obory.
Odborné kroužky v návaznosti na ŠVP technických předmětů.
Exkurze doplňující činnost kroužků.
Podpoření žáci v rámci přírodovědných a technických kroužků.
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Číslo aktivity:

06

Název klíčové aktivity:

Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských
služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností

Na realizaci se podílí:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

97 500,00

ESF způsobilé výdaje:

97 500,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Odborné laboratoře a učebny budou nabídnuty dalším školách a učilištím v regionu k provádění laboratorních
zkoušek a měření
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Využívané odborné prostory formou burzy
Číslo aktivity:

07

Název klíčové aktivity:

zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do
výuky technických a přírodovědných předmětů

Na realizaci se podílí:

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

1 549 210,00

ESF způsobilé výdaje:

1 549 210,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Odborníci z praxe budou zapojeni do výuky současně s pedagogy. Žáci se dozvědí praktické zkušenosti a budou
konfrontováni s požadavky praxe. Formou odborných workshopů budou participovat na znalostech specialistů z
různých oborů. Součástí budou i tematicky zaměřené exkurze ve spolupráci s odborníky a odborné přednášky.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Realizované přednášky odborníků z praxe, žáci podpoření odborníky ve výuce.
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Číslo aktivity:

08

Název klíčové aktivity:

Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a
přírodovědného charakteru k přípravě školních projektů zaměřených na
popularizaci tohoto typu vzdělávání

Na realizaci se podílí:

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

3 082 580,00

ESF způsobilé výdaje:

3 082 580,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci projektových dnů i běžné výuky žáci navštíví technické památky a interaktivní expozice (např. IQ Park
Liberec, elektrárna Dukovany, muzea a další), kde budou shromažďovat informace, která následně využijí ve
výuce a při propagaci technického dědictví.
V průběhu realizace projektu žáci budou pracovat na dílčích projektech v rámci výuky (tzv. malé projekty) a
volnočasových aktivit v souvislosti s podporou přírodovědného a technického vzdělávání (např. Hvězdy okolo nás,
Ma-FYán, apod.) s cílem porovnání minulosti a současnosti, sledováním vývoje a současných trendů.
Další činností v této aktivitě budou exkurze s odbornými pracovníky KRNAP, které budou součástí přípravy
školních projektů a se střediskem Sever
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Příprava školních projektů zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání, podpoření žáci v rámci těchto
projektů.
Číslo aktivity:

09

Název klíčové aktivity:

Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a
technického vzdělávání popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením
do výuky

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
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Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů
odboje 36
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

9 021 365,00

ESF způsobilé výdaje:

2 138 400,00

ERDF způsobilé výdaje:

6 882 965,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Pro nové laboratoře a přilehlé prostory budou provedeny nezbytné stavební úpravy, jako jsou opravy rozvodů
elektřiny, plynu, odpady a vody, podlah, odtahy digestoří, osvětlení.
Budou vybudovány nové učebny pro fyziku a chemie včetně laboratoří pro tyto předměty.
Některé učebny budou doplněny klimatizací. Laboratoře budou nově koncipovány, budou opatřeny zatemněním
nutným pro pokusy a při použití diaprojektorů. Bude zřízena i učebna pro výuku biologie a prostor pro chov malých
zvířat.
V rámci projektu bude postavena i venkovní učebna v nově založené minibotanické zahradě pro výuku biologie.
Budou i upravena odborná pracoviště a pracovní místa žáků.
Bude upraven i bezbariérový vchod a WC, což umožní přístup ke studiu i žákům s handicapem.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Nové učebny a laboratoře - laboratoře chemie a přilehlé prostory, laboratoře biologie, učebny fyziky, včetně
potřebného zatemnění. Venkovní učebna biologie.
Upravená odborná pracoviště a pracovní místa žáků a prostory pro chov malých zvířat.
Žáci podpoření v rámci výuky na nových pracovištích přírodovědných a technických předmětů.
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Číslo aktivity:

10

Název klíčové aktivity:

Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ
zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání

Na realizaci se podílí:

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

2 204 560,00

ESF způsobilé výdaje:

2 204 560,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Zapojené spolupracující základní školy využijí laboratoře pro běžnou výuku přírodovědných a technických oborů
svých žáků a v rámci projektových dnů. V laboratořích budou probíhat především laboratorní práce a pokusy.
Využity budou i polytechnické učebny.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Vyučovací hodiny v laboratořích, pracovištích a učebnách, žáci ZŠ podpořeni v této výuce.
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Číslo aktivity:

11

Název klíčové aktivity:

Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity pro žáky
základních škol (jejich obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné
ZŠ) s využitím moderních učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně podle
možností v kombinaci s využitím dílen zaměstnavatel

Na realizaci se podílí:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304
Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů
odboje 36
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií,
Dobruška, Čs. Odboje 670
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec
Králové, Komenského 234
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

5 307 466,00

ESF způsobilé výdaje:

5 307 466,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Aktivita bude realizována prostřednictvím kroužků - volnočasových aktivit pro žáky partnerských škol.
Kroužky zaměřené na přírodovědu, chemii, fyziku, elektrotechniku a strojírenství a další přírodovědné a technické
předměty.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Kroužky přírodovědné, chemické, fyzikální, elektrotechnické a strojírenské a další v rámci přírodovědných a
technických oborů.
Žáci ZŠ podpoření v rámci těchto volnočasových aktivit.
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Číslo aktivity:

12

Název klíčové aktivity:

Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky
ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické
vzdělávání

Na realizaci se podílí:

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují
Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší
odborná škola, Hořice
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov,
Procházkova 303
Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

1 070 661,00

ESF způsobilé výdaje:

1 070 661,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci projektu se uskuteční přírodovědná dopoledne pro partnerské školy, které budou organizovat studenti SŠ
s cílem osvěžení výuky a doplnění o další informace, propojení mezi SŠ a ZŠ a tím zvýšení zájmu žáků ze ZŠ o
studium přírodovědných a technických oborů na partnerských školách. Střední školy připraví pro žáky ZŠ exkurze
s programem vzájemného učení, při kterém využijí nové vybavení i prostory. Součástí aktivity budou i programy
ITV - integrovaná tematická výuka. Vzájemné učení bude prováděno i na vícedenních soustředěních.
Žáci základních škol se seznámí s výukou různých řemesel a vyrobí si i jednoduché výrobky.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Dopoledne s programem vzájemného učení, exkurze se vzájemným učením a praktickými ukázkami. Programy
ITV. Soustředění.
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Číslo aktivity:

13

Název klíčové aktivity:

Spolupráci ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje

Na realizaci se podílí:

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové,
Vocelova 1338
Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

567 600,00

ESF způsobilé výdaje:

567 600,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
V rámci aktivity budou pořádány exkurze do firem, kde žáci budou seznámeni s praktickým využitým teoretických
poznatků, seznámí se s provozem navštívených firem a jejich představiteli. Školy získají i zbytkový materiál pro
další použití ve výuce a volnočasových aktivitách, součástí budou i stáže žáků ve firmách. Cílem je dlouhodobá
spolupráce škol a firem.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Společné exkurze podporující komunitní rozvoj a stáže žáků ve firmách.
Číslo aktivity:

14

Název klíčové aktivity:

Využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky
orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením

Na realizaci se podílí:

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

0,00

ESF způsobilé výdaje:

0,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Výstupy vzniklé v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání budou využity v nových
formách a metodách ve výuce s cílem popularizace přírodovědných a technických oborů, dále ve volnočasových
aktivitách a praktikách. Dojde ke zmapování možných metodických postupů a jejich aplikaci do výuky.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Výstupy z projektů 3V, Badatelé, studentský dokumentární film - badatelem na vlastní kůži
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Číslo aktivity:

15

Název klíčové aktivity:

Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a naopak

Na realizaci se podílí:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

3 667 500,00

ESF způsobilé výdaje:

3 667 500,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Pedagogové ze SŠ a ZŠ budou vzájemně poskytovat vzdělávání u partnerských škol.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Navázaná spolupráce SŠ se ZŠ, uskutečněné stáže pedagogických pracovníků.
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Číslo aktivity:

16

Název klíčové aktivity:

Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a
pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického
vzdělávání - společná pro SŠ a ZŠ

Na realizaci se podílí:

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069
Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

764 000,00

ESF způsobilé výdaje:

764 000,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Uskuteční se setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti
přírodovědných a technických předmětů, která zároveň budou sloužit jako burza nápadů a předání zkušeností z
praxe. Bude realizováno krajské setkání metodiků biologie a fyziky. Dále se uskuteční kurz "jak učit přírodovědné
a technické předměty". Budou organizována i vícedenní setkání a formou workshopu bude vytvořen prostor pro
předávání zkušeností, nápadů a inovací ve spojení s odbornými přednáškami. Setkání bude také zaměřeno na
předpisy při výuce chemie a na bezpečnost práce v laboratořích. Součástí bude i modelová hodina. Bude
vytvořena společná odborná platforma.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Krajská setkání metodiků přírodovědných a technických předmětů.
Vícedenní workshopy.
Číslo aktivity:

17

Název klíčové aktivity:

Podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ metodou
CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky

Na realizaci se podílí:

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

237 500,00

ESF způsobilé výdaje:

237 500,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Metoda CLIL bude využita v hodinách zeměpisu, fyzika, informační technologie, analytická a aplikovaná chemie
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
Výukové materiály (výukové celky)
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Číslo aktivity:

18

Název klíčové aktivity:

Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce
technických a přírodovědných předmětů na SŠ

Na realizaci se podílí:

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069

Náklady na klíčovou aktivitu:

Celkem způsobilé výdaje:

190 000,00

ESF způsobilé výdaje:

190 000,00

ERDF způsobilé výdaje:

0,00

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Budou vytvořeny 4 sady česko-anglických slovníků pro obory zeměpis, fyzika, aplikovaná chemie a informační
technologie.
Konkrétní popis klíčové aktivity je uveden v jednotlivých záměrech partnerů projektu.
Výstup klíčové aktivity:
4 sady česko-anglických slovníků
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VII. Harmonogram klíčových aktivit
2013
I.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Cílené investice středních škol v
oblasti přírodovědného a
technického vzdělávání podporující
realizaci kurikulární reformy

X

X

X

X

X

Vybavení prostor pro výuku hmotným
neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro
přírodovědné a technické vzdělávání

X

X

X

X

X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k obsluze strojů a
zařízení, které byly zakoupené v
rámci projektu

X

X

X

X

X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků v metodách a formách
práce vedoucích k využití výstupů
projektů OP VK

X

X

X

X

X

Celoroční, pravidelně se opakující
volnočasové aktivity, zaměřené na
přírodovědné a technické vzdělávání
žáků SŠ

X

X

X

X

X

Vytváření sítí spolupracujících škol
na principu burzy středoškolských
služeb s cílem vzájemné výměny
zkušeností

X

X

X

X

zapojení odborníků z praxe (včetně
odborníků ze zahraničních firem) do
výuky technických a přírodovědných
předmětů

X

X

X

X

Využívání technických památek a
interaktivních expozic technického a
přírodovědného charakteru k
přípravě školních projektů
zaměřených na popularizaci tohoto
typu vzdělávání

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stavební úpravy škol, které budou
nezbytné pro rozvoj přírodovědného
a technického vzdělávání popř. pro
integraci žáků se zdravotním
postižením do výuky

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

X

Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ
pro povinnou výuku žáků ZŠ
zaměřenou na přírodovědné a
technické vzdělávání
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2013
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

X

Programy vzájemného učení, kde
žáci SŠ připravují a realizují pro žáky
ZŠ vzdělávací aktivity/projekty
zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání

X

X

X

X

Spolupráci ZŠ a SŠ se
zaměstnavateli v rámci komunitního
rozvoje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Celoroční, pravidelně se opakující
volnočasové aktivity pro žáky
základních škol (jejich obsahová
náplň musí navazovat na ŠVP
příslušné ZŠ) s využitím moderních
učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně
podle možností v kombinaci s
využitím dílen zaměstnavatel

X

Využití výstupů vzniklých v rámci IPo
a IPn na podporu badatelsky
orientovaného vzdělávání s
přírodovědným a technickým
zaměřením
Stáže pedagogických pracovníků SŠ
na ZŠ a naopak
Krajská setkání metodiků, vedoucích
předmětových komisí a
pedagogických pracovníků v oblasti
přírodovědného a technického
vzdělávání - společná pro SŠ a ZŠ

X

X

X

X

X

Podpora výuky technických a
přírodovědných předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic
a vzdělávacích materiálů pro žáky

X

X

X

X

X

Tvorba cizojazyčných slovníků, které
budou následně využity ve výuce
technických a přírodovědných
předmětů na SŠ

X

X

X

X

X

2014
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Cílené investice středních škol v
oblasti přírodovědného a
technického vzdělávání podporující
realizaci kurikulární reformy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vybavení prostor pro výuku hmotným
neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro
přírodovědné a technické vzdělávání

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2014
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Vzdělávání pedagogických
pracovníků k obsluze strojů a
zařízení, které byly zakoupené v
rámci projektu

X

X

X

X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků v metodách a formách
práce vedoucích k využití výstupů
projektů OP VK

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Celoroční, pravidelně se opakující
volnočasové aktivity, zaměřené na
přírodovědné a technické vzdělávání
žáků SŠ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vytváření sítí spolupracujících škol
na principu burzy středoškolských
služeb s cílem vzájemné výměny
zkušeností

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

zapojení odborníků z praxe (včetně
odborníků ze zahraničních firem) do
výuky technických a přírodovědných
předmětů

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Využívání technických památek a
interaktivních expozic technického a
přírodovědného charakteru k
přípravě školních projektů
zaměřených na popularizaci tohoto
typu vzdělávání

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stavební úpravy škol, které budou
nezbytné pro rozvoj přírodovědného
a technického vzdělávání popř. pro
integraci žáků se zdravotním
postižením do výuky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ
pro povinnou výuku žáků ZŠ
zaměřenou na přírodovědné a
technické vzdělávání

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Celoroční, pravidelně se opakující
volnočasové aktivity pro žáky
základních škol (jejich obsahová
náplň musí navazovat na ŠVP
příslušné ZŠ) s využitím moderních
učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně
podle možností v kombinaci s
využitím dílen zaměstnavatel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programy vzájemného učení, kde
žáci SŠ připravují a realizují pro žáky
ZŠ vzdělávací aktivity/projekty
zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2014
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Spolupráci ZŠ a SŠ se
zaměstnavateli v rámci komunitního
rozvoje

X

X

X

X

X

X

Využití výstupů vzniklých v rámci IPo
a IPn na podporu badatelsky
orientovaného vzdělávání s
přírodovědným a technickým
zaměřením

X

X

X

X

X

X

IX.

X.

XI.

XII.

X

X

X

X

X

X

X

X

Stáže pedagogických pracovníků SŠ
na ZŠ a naopak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Krajská setkání metodiků, vedoucích
předmětových komisí a
pedagogických pracovníků v oblasti
přírodovědného a technického
vzdělávání - společná pro SŠ a ZŠ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Podpora výuky technických a
přírodovědných předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic
a vzdělávacích materiálů pro žáky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tvorba cizojazyčných slovníků, které
budou následně využity ve výuce
technických a přírodovědných
předmětů na SŠ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Cílené investice středních škol v
oblasti přírodovědného a
technického vzdělávání podporující
realizaci kurikulární reformy

X

X

X

X

X

X

Vybavení prostor pro výuku hmotným
neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro
přírodovědné a technické vzdělávání

X

X

X

X

X

X

Vzdělávání pedagogických
pracovníků v metodách a formách
práce vedoucích k využití výstupů
projektů OP VK

X

X

X

X

X

X

Celoroční, pravidelně se opakující
volnočasové aktivity, zaměřené na
přírodovědné a technické vzdělávání
žáků SŠ

X

X

X

X

X

X

Vytváření sítí spolupracujících škol
na principu burzy středoškolských
služeb s cílem vzájemné výměny
zkušeností

X

X

X

X

X

X

X

VIII.

X

2015
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2015
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

zapojení odborníků z praxe (včetně
odborníků ze zahraničních firem) do
výuky technických a přírodovědných
předmětů

X

X

X

X

X

X

Využívání technických památek a
interaktivních expozic technického a
přírodovědného charakteru k
přípravě školních projektů
zaměřených na popularizaci tohoto
typu vzdělávání

X

X

X

X

X

X

Stavební úpravy škol, které budou
nezbytné pro rozvoj přírodovědného
a technického vzdělávání popř. pro
integraci žáků se zdravotním
postižením do výuky

X

X

X

X

X

X

Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ
pro povinnou výuku žáků ZŠ
zaměřenou na přírodovědné a
technické vzdělávání

X

X

X

X

X

X

Celoroční, pravidelně se opakující
volnočasové aktivity pro žáky
základních škol (jejich obsahová
náplň musí navazovat na ŠVP
příslušné ZŠ) s využitím moderních
učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně
podle možností v kombinaci s
využitím dílen zaměstnavatel

X

X

X

X

X

X

Programy vzájemného učení, kde
žáci SŠ připravují a realizují pro žáky
ZŠ vzdělávací aktivity/projekty
zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání

X

X

X

X

X

X

Spolupráci ZŠ a SŠ se
zaměstnavateli v rámci komunitního
rozvoje

X

X

X

X

X

X

Využití výstupů vzniklých v rámci IPo
a IPn na podporu badatelsky
orientovaného vzdělávání s
přírodovědným a technickým
zaměřením

X

X

X

X

X

X

Stáže pedagogických pracovníků SŠ
na ZŠ a naopak

X

X

X

X

X

X

Krajská setkání metodiků, vedoucích
předmětových komisí a
pedagogických pracovníků v oblasti
přírodovědného a technického
vzdělávání - společná pro SŠ a ZŠ

X

X

X

X

X

X

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
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2015
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Podpora výuky technických a
přírodovědných předmětů na SŠ
metodou CLIL, včetně tvorby učebnic
a vzdělávacích materiálů pro žáky

X

X

X

X

X

X

Tvorba cizojazyčných slovníků, které
budou následně využity ve výuce
technických a přírodovědných
předmětů na SŠ

X

X

X

X

X

X

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
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VIII. Realizační tým
Počet osob v realizačním týmu
Složení realizačního týmu:
číslo

Název pozice

Úvazek

Forma

001

Projektový manažer

100,00 %

Pracovní smlouva

002

Finanční manažer

100,00 %

Pracovní smlouva

003

Projektový manažer

21 952,00 hodin

DPČ

004

Finanční manažer

13 579,00 hodin

DPČ

005

Projektový manažer

2 590,00 hodin

DPP

006

Finanční manažer

1 440,00 hodin

DPP

007

Lektor SŠ

5 796,00 hodin

Pracovní smlouva

008

Lektor SŠ

30 914,00 hodin

DPČ

009

Lektor ZŠ

10 203,00 hodin

DPČ

010

Lektoři SŠ

9 671,00 hodin

DPP

011

Lektor ZŠ

6 174,00 hodin

DPP

Manažerské a administrativní pozice:
Název pozice

Projektový manažer

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

40 200,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

40200

Popis úvazku

3 osoby, každá na 100% úvazek

Pracovní náplň
Hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci všech aktivit projektu, koordinuje a řídí činnost realizačního týmu,
spolupracuje s finančním manažerem na řízení finanční části projektu, odpovídá za přípravu a zpracování
monitorovacích zpráv, sleduje dodržování harmonogramu realizace, sleduje plnění monitorovacích indikátorů,
kontroluje průběh jednotlivých aktivit projektu, dodržování publicity a zodpovídá za udržitelnost výstupů projektu.
Podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení. Poskytuje součinnost ve vztahu k ostatním parterům projektu
a příjemci. Pravidelně vyhodnocuje rizika při realizaci projektu a zodpovídá za jejich eliminaci.
Název pozice

Finanční manažer

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

100,00 %

Sazba

40 200,00 za měsíc

Přepočet dle úvazku

40200

Popis úvazku

3 osoby, každá na 100% úvazek
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Pracovní náplň
Spolupracuje s projektovým manažerem na přípravě a realizaci všech aktivit projektu, zodpovídá za použití
finančních prostředků na uhrazení nákladů jednotlivých aktivit projektu. Zodpovídá za správné čerpání rozpočtu v
souladu s pravidly OP VK a účetnictví. Kontroluje vedení účetnictví projektu a schvaluje proplácení faktur a
dalších dokladů, sleduje finanční pohyby na projektovém účtu. Podílí se na zpracování monitorovacích zpráv a
žádostí o platbu. Kontroluje efektivnost využívání prostředků, podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení.
Poskytuje součinnost ve vztahu k ostatním parterům projektu a příjemci.
Název pozice

Projektový manažer

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPČ

Úvazek

21 952,00 hodin

Sazba

262,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

5751424

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
Hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci všech aktivit projektu, koordinuje a řídí činnost realizačního týmu,
spolupracuje s finančním manažerem na řízení finanční části projektu, odpovídá za přípravu a zpracování
monitorovacích zpráv, sleduje dodržování harmonogramu realizace, sleduje plnění monitorovacích indikátorů,
kontroluje průběh jednotlivých aktivit projektu, dodržování publicity a zodpovídá za udržitelnost výstupů projektu.
Podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení. Poskytuje součinnost ve vztahu k ostatním parterům projektu
a příjemci. Pravidelně vyhodnocuje rizika při realizaci projektu a zodpovídá za jejich eliminaci.
Název pozice

Finanční manažer

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPČ

Úvazek

13 579,00 hodin

Sazba

262,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

3557698

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
Spolupracuje s projektovým manažerem na přípravě a realizaci všech aktivit projektu, zodpovídá za použití
finančních prostředků na uhrazení nákladů jednotlivých aktivit projektu. Zodpovídá za správné čerpání rozpočtu v
souladu s pravidly OP VK a účetnictví. Kontroluje vedení účetnictví projektu a schvaluje proplácení faktur a
dalších dokladů, sleduje finanční pohyby na projektovém účtu. Podílí se na zpracování monitorovacích zpráv a
žádostí o platbu. Kontroluje efektivnost využívání prostředků, podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení.
Poskytuje součinnost ve vztahu k ostatním parterům projektu a příjemci.
Název pozice

Projektový manažer

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPP

Úvazek

2 590,00 hodin

Sazba

200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

518000

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
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Hlavní odpovědnost za přípravu a realizaci všech aktivit projektu, koordinuje a řídí činnost realizačního týmu,
spolupracuje s finančním manažerem na řízení finanční části projektu, odpovídá za přípravu a zpracování
monitorovacích zpráv, sleduje dodržování harmonogramu realizace, sleduje plnění monitorovacích indikátorů,
kontroluje průběh jednotlivých aktivit projektu, dodržování publicity a zodpovídá za udržitelnost výstupů projektu.
Podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení. Poskytuje součinnost ve vztahu k ostatním parterům projektu
a příjemci. Pravidelně vyhodnocuje rizika při realizaci projektu a zodpovídá za jejich eliminaci.
Název pozice

Finanční manažer

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPP

Úvazek

1 440,00 hodin

Sazba

200,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

288000

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
Spolupracuje s projektovým manažerem na přípravě a realizaci všech aktivit projektu, zodpovídá za použití
finančních prostředků na uhrazení nákladů jednotlivých aktivit projektu. Zodpovídá za správné čerpání rozpočtu v
souladu s pravidly OP VK a účetnictví. Kontroluje vedení účetnictví projektu a schvaluje proplácení faktur a
dalších dokladů, sleduje finanční pohyby na projektovém účtu. Podílí se na zpracování monitorovacích zpráv a
žádostí o platbu. Kontroluje efektivnost využívání prostředků, podílí se na přípravě a realizaci výběrových řízení.
Poskytuje součinnost ve vztahu k ostatním parterům projektu a příjemci.
Odborné pozice:
Název pozice

Lektor SŠ

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

Pracovní smlouva

Úvazek

5 796,00 hodin

Sazba

254,60 za hodinu

Přepočet dle úvazku

1475661,60

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
Zodpovídá za realizaci klíčových aktivit dle popisu v příslušném projektovém záměru, vytváří obsahovou část
volnočasové aktivity - kroužku, organizuje exkurze a další doprovodné činnosti v souladu s projektovým
záměrem, účastní se porad realizačního týmů, úzce spolupracuje s projektovým a finančním manažerem,
zabezpečuje podklady pro naplnění monitorovacích indikátorů a monitoring projektové a finanční části
monitorovacích zpráv.
Spolupracuje s lektorem ZŠ na přípravě a realizaci aktivit v souladu s projektovým záměrem.
Název pozice

Lektor SŠ

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPČ

Úvazek

30 914,00 hodin

Sazba

254,60 za hodinu

Přepočet dle úvazku

7870704,40

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery
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Pracovní náplň
Zodpovídá za realizaci klíčových aktivit dle popisu v příslušném projektovém záměru, vytváří obsahovou část
volnočasové aktivity - kroužku, organizuje exkurze a další doprovodné činnosti v souladu s projektovým
záměrem, účastní se porad realizačního týmů, úzce spolupracuje s projektovým a finančním manažerem,
zabezpečuje podklady pro naplnění monitorovacích indikátorů a monitoring projektové a finanční části
monitorovacích zpráv.
Spolupracuje s lektorem ZŠ na přípravě a realizaci aktivit v souladu s projektovým záměrem.
Název pozice

Lektor ZŠ

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPČ

Úvazek

10 203,00 hodin

Sazba

254,60 za hodinu

Přepočet dle úvazku

2597683,80

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
Zodpovídá za realizaci klíčových aktivit dle popisu v příslušném projektovém záměru, vytváří obsahovou část
volnočasové aktivity - kroužku, organizuje exkurze a další doprovodné činnosti v souladu s projektovým
záměrem, účastní se porad realizačního týmů, úzce spolupracuje s projektovým a finančním manažerem,
zabezpečuje podklady pro naplnění monitorovacích indikátorů a monitoring projektové a finanční části
monitorovacích zpráv. Spolupracuje s lektorem SŠ na přípravě a realizaci aktivit v souladu s projektovým
záměrem.
Název pozice

Lektoři SŠ

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPP

Úvazek

9 671,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

1837490

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
Zodpovídá za realizaci klíčových aktivit dle popisu v příslušném projektovém záměru, vytváří obsahovou část
volnočasové aktivity - kroužku, organizuje exkurze a další doprovodné činnosti v souladu s projektovým
záměrem, účastní se porad realizačního týmů, úzce spolupracuje s projektovým a finančním manažerem,
zabezpečuje podklady pro naplnění monitorovacích indikátorů a monitoring projektové a finanční části
monitorovacích zpráv.
Spolupracuje s lektorem ZŠ na přípravě a realizaci aktivit v souladu s projektovým záměrem.
Název pozice

Lektor ZŠ

Název subjektu

Královéhradecký kraj

Forma

DPP

Úvazek

6 174,00 hodin

Sazba

190,00 za hodinu

Přepočet dle úvazku

1173060

Popis úvazku

za projekt, za všechny partnery

Pracovní náplň
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Zodpovídá za realizaci klíčových aktivit dle popisu v příslušném projektovém záměru, vytváří obsahovou část
volnočasové aktivity - kroužku, organizuje exkurze a další doprovodné činnosti v souladu s projektovým
záměrem, účastní se porad realizačního týmů, úzce spolupracuje s projektovým a finančním manažerem,
zabezpečuje podklady pro naplnění monitorovacích indikátorů a monitoring projektové a finanční části
monitorovacích zpráv. Spolupracuje s lektorem SŠ na přípravě a realizaci aktivit v souladu s projektovým
záměrem.
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IX. Rozpočet projektu
Kód Název nákladu

Jednotka

Počet
kusů

Cena kusu Náklad celkem

%

01

OSOBNÍ NÁKLADY

30 918 742,67

28,55

01.01

Platy, odměny z dohod a
pojistné

23 976 270,00

22,14

11 924 020,00

11,01

1 101 240,00

1,02

1 101 240,00

1,02

7 812 230,00

7,21

01.01.0 Výdaje na odborné
1
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
1.01
01.01.0 Lektoři SŠ
1.01.01
01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
1.02

os. * měs.
(hod.)
osoba*hodina

5 796,00

190,00

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Lektoři SŠ
1.02.01

osoba*hodina

30 914,00

190,00

5 873 660,00

5,42

01.01.0 Lektoři ZŠ
1.02.02

osoba*hodina

10 203,00

190,00

1 938 570,00

1,79

3 010 550,00

2,78

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
1.03

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Lektoři SŠ
1.03.01

osoba*hodina

9 671,00

190,00

1 837 490,00

1,70

01.01.0 Lektoři ZŠ
1.03.02

osoba*hodina

6 174,00

190,00

1 173 060,00

1,08

0,00

0,00

0,00

0,00

12 052 250,00

11,13

4 140 000,00

3,82

01.01.0 Autorské honoráře
1.04
01.01.0 Výdaje na administrativní
2
zaměstnance, v tom
01.01.0 Platy
2.01
01.01.0 Projektový manažer
2.01.01
01.01.0 Finanční manažer
2.01.02
01.01.0 Odměny z dohod (DPČ)
2.02

os. * měs.
(hod.)
os*měsíc

69,00

30 000,00

2 070 000,00

1,91

osoba*měsíc

69,00

30 000,00

2 070 000,00

1,91

7 106 250,00

6,56

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Projektový manažer
2.02.01

osoba*hodina

21 952,25

200,00

4 390 450,00

4,05

01.01.0 Finanční manažer
2.02.02

osoba*hodina

13 579,00

200,00

2 715 800,00

2,51

806 000,00

0,74

01.01.0 Odměny z dohod (DPP)
2.03

os. * měs.
(hod.)

01.01.0 Projektový manažer
2.03.01

osoba*hodina

2 590,00

200,00

518 000,00

0,48

01.01.0 FInanční manažer
2.03.02

osoba*hodina

1 440,00

200,00

288 000,00

0,27

0,00

0,00

0,00

0,00

5 039 930,00

4,65

01.01.0 Autorské honoráře
2.04
01.02

Sociální pojištění

01.02.0 Sociální pojištění z pracovních
1
smluv a DPČ

1,00

5 039 930,00

5 039 930,00

4,65

01.02.0 Sociální pojištění z DPP
2

0,00

0,00

0,00

0,00

1 814 374,80

1,68

01.03

Zdravotní pojištění
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01.03.0 Zdravotní pojištění z
1
pracovních smluv a DPČ

1,00

1 814 374,80

1 814 374,80

1,68

01.03.0 Zdravotní pojištění z DPP
2

0,00

0,00

0,00

0,00

01.04

FKSP

1,00

50 566,20

50 566,20

0,05

01.05

Jiné povinné výdaje (Zákonné
pojištění zaměstnanců)

1,00

37 601,67

37 601,67

0,03

02

SLUŽEBNÍ CESTY
ZAHRANIČNÍ

0,00

0,00

02.01

Cestovné (vč. provozu
služebního auta)

02.02

cesta

0,00

0,00

0,00

0,00

Ubytování

osoba*den

0,00

0,00

0,00

0,00

02.03

Stravné

osoba*den

0,00

0,00

0,00

0,00

02.04

Ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

03

ZAŘÍZENÍ

37 362 820,49

34,50

03.01

Nehmotný majetek do 60 tis.
Kč

278 460,00

0,26

03.01.0 Software
1

kus

03.01.0 Ostatní
2
03.02

18 564,00

278 460,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479 300,00

1,37

Dlouhodobý nehmotný
majetek

03.02.0 Software
1

kus

03.02.0 Ostatní
2
03.03

15,00

Drobný hmotný majetek

5,00

295 860,00

1 479 300,00

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

17 718 223,93

16,36

kus

03.03.0 Laboratorní vybavení
1

ks

3 210,00

3 149,97

10 111 403,70

9,34

03.03.0 ICT
2

ks

214,00

10 456,41

2 237 671,74

2,07

03.03.0 Technické stavebnice
3

ks

258,00

6 093,50

1 572 123,00

1,45

03.03.0 Spotřební materiál
4

ks

922,50

2 436,90

2 248 040,25

2,08

03.03.0 Drobné nářadí
5

ks

189,00

5 433,52

1 026 935,28

0,95

03.03.0 Ochranné pomůcky
6

ks

209,00

950,00

198 550,00

0,18

03.03.0 Zvířata
7

ks

4,00

24 125,00

96 500,00

0,09

03.03.0 Vybavení pro technické obory
8

ks

22,00

10 318,18

226 999,96

0,21

kus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.04

Použitý drobný hmotný
majetek

03.05

Nájem zařízení, leasing

03.06

Odpisy

měsíc

0,00

0,00

0,00

0,00

03.07

Výdaje na opravy a údržbu

měsíc

0,00

0,00

0,00

0,00

03.08

Křížové financování

17 886 836,56

16,52

15 035 550,30

13,89

14 745 550,30

13,62

03.08.0 Investiční část
1
03.08.0 Vybavení
1.01

ks

65,00

226 854,62
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03.08.0 Nábytek nad 40 tis. Kč
1.02

ks

4,00

72 500,00

03.08.0 Neinvestiční část
2

290 000,00

0,27

2 851 286,26

2,63

03.08.0 Židle
2.01

ks

211,00

1 131,56

238 759,16

0,22

03.08.0 Stoly
2.02

ks

182,00

11 303,41

2 057 220,62

1,90

03.08.0 Skříně
2.03

ks

69,00

8 047,92

555 306,48

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

21 011 558,28

19,40

04

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

05

NÁKUP SLUŽEB

05.01

Publikace/školící
materiály/manuály

05.02

Odborné služby/Studie a
výzkum

05.03

Výdaje na konference/kurzy

dokument

4 361,00

303,32

1 322 778,52

1,22

služba

27,00

7 370,37

198 999,99

0,18

5 193 827,09

4,80

konference

05.03.0 Kurz PP
1

kurz

133,00

23 290,60

3 097 649,80

2,86

05.03.0 Kurz žáci
2

kurz

617,00

3 397,37

2 096 177,29

1,94

4 888 304,94

4,51

05.04

Podpora účastníků (stravné,
ubytování?)

osoba

05.04.0 Ubytování
1

osoba*den

2 372,00

587,52

1 393 597,44

1,29

05.04.0 Stravné
2

osoba*den

15 031,00

232,50

3 494 707,50

3,23

9 407 647,74

8,69

05.05

Jiné výdaje

05.05.0 Doprava
1

doprava

42 899,00

145,28

6 232 366,72

5,76

05.05.0 Vstupné
2

ks

3 259,00

859,80

2 802 088,20

2,59

05.05.0 Pronájem prostor
3

ks

1 078,00

346,19

373 192,82

0,34

9 720 865,03

8,98

06

STAVEBNÍ ÚPRAVY

06.01

Drobné stavební úpravy

úprava

125,00

22 703,20

2 837 900,00

2,62

06.02

Stavební úpravy v rámci
křížového financování

úprava

31,00

222 031,13

6 882 965,03

6,36

06.03

Odpisy

0,00

0,00

0,00

0,00

07

PŘÍMA PODPORA

1 376 395,82

1,27

07.01

Mzdové příspěvky

osoba

2 159,00

145,62

314 393,58

0,29

07.02

Cestovné, ubytování a stravné

osoba

6 202,00

126,32

783 436,64

0,72

07.03

Doprovodné aktivity

osoba

1 776,00

156,85

278 565,60

0,26

08

NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ
PŘÍMO ZE
SMLOUVY/ROZHODNUTÍ

300 000,00

0,28

08.01

Audit

08.02

Ostatní

09

PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
CELKEM

09.01

z toho přímé výdaje bez
křížového financování

audit

1,00

300 000,00

300 000,00

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

100 690 382,29

92,99

75 920 580,70

70,11
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10

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

11

CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ
VÝDAJE

11.01

1,00

7 592 058,07

7 592 058,07

10,00

108 282 440,36

100,00

Celkové způsobilé výdaje
investiční

23 397 815,33

21,61

11.02

Celkové způsobilé výdaje
neinvestiční

84 884 625,03

78,39

12

CELKOVÉ VÝDAJE
PROJEKTU

108 282 440,36

100,00

12.01

Celkem investiční výdaje

23 397 815,33

21,61

12.02

Celkem neinvestiční výdaje

84 884 625,03

78,39

13

ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA
NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

0,00

0,00

14

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

24 769 801,59

22,88

0,00

0,00

Komentář k rozpočtu

Předpokládané zdroje financování v Kč
Zdroj

Procenta nákladů

Náklady

Celkové výdaje projektu

108 282 440,36

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje

108 282 440,36

Soukromé spolufinancování

100,00

0,00

0,00

z toho ze strukturálních fondů

92 040 074,30

85,00

z toho ze státního rozpočtu

16 242 366,06

15,00

Veřejné spolufinancování

Rozpočet projektu podle aktivit
Aktivita

Náklady na aktivitu

Procenta

Cílené investice středních škol v oblasti
přírodovědného a technického vzdělávání
podporující realizaci kurikulární reformy

17 111 570,00

15,80

Vybavení prostor pro výuku hmotným
neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem
pro přírodovědné a technické vzdělávání

24 433 739,00

22,56

Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze
strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci
projektu

4 187 505,00

3,87

35 760,00

0,03

Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové
aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické
vzdělávání žáků SŠ

3 934 470,00

3,63

Vytváření sítí spolupracujících škol na principu
burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné
výměny zkušeností

97 500,00

0,09

Vzdělávání pedagogických pracovníků v
metodách a formách práce vedoucích k využití
výstupů projektů OP VK
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zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze
zahraničních firem) do výuky technických a
přírodovědných předmětů

1 549 210,00

1,43

Využívání technických památek a interaktivních
expozic technického a přírodovědného charakteru
k přípravě školních projektů zaměřených na
popularizaci tohoto typu vzdělávání

3 082 580,00

2,85

Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro
rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání
popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením
do výuky

9 021 365,00

8,33

Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou
výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a
technické vzdělávání

2 204 560,00

2,04

Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové
aktivity pro žáky základních škol (jejich obsahová
náplň musí navazovat na ŠVP příslušné ZŠ) s
využitím moderních učeben/dílen/laboratoří SŠ,
případně podle možností v kombinaci s využitím
dílen zaměstnavatel

5 307 466,00

4,90

Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ
připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací
aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a
technické vzdělávání

1 070 661,00

0,99

567 600,00

0,52

0,00

0,00

3 667 500,00

3,39

Krajská setkání metodiků, vedoucích
předmětových komisí a pedagogických
pracovníků v oblasti přírodovědného a
technického vzdělávání - společná pro SŠ a ZŠ

764 000,00

0,71

Podpora výuky technických a přírodovědných
předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby
učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky

237 500,00

0,22

Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou
následně využity ve výuce technických a
přírodovědných předmětů na SŠ

190 000,00

0,18

Spolupráci ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci
komunitního rozvoje
Využití výstupů vzniklých v rámci IPo a IPn na
podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s
přírodovědným a technickým zaměřením
Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ a
naopak

Rozpočet projektu podle subjektů
Subjekt

Podíl na nákladech

Procenta

Královéhradecký kraj

7 029 817,45

6,49

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586

2 656 483,11

2,45

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov
nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36

2 305 530,79

2,13

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,
Dr. M. Tyrše 112

5 293 382,02

4,89
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Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové
nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

2 109 050,69

1,95

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova
260

2 800 831,00

2,59

Obchodní akademie, Střední odborná škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Hradec Králové

4 012 696,44

3,71

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Hradec Králové, Vocelova 1338

6 774 429,80

6,26

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad
Metují

2 443 163,00

2,26

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského
234

2 948 449,76

2,72

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí
Hilmarovo1

1 678 058,80

1,55

Integrovaná střední škola, Nová Paka,
Kumburská 846

2 388 692,60

2,21

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Jičín, Pod Koželuhy 100

2 485 173,33

2,30

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové
-Kukleny, Pražská 68

7 416 812,96

6,85

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka,
Masarykovo nám. 2

1 997 648,32

1,84

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303

2 598 876,96

2,40

Střední průmyslová škola, Hradec Králové,
Hradecká 647

2 909 509,35

2,69

Střední průmyslová škola elektrotechniky a
informačních technologií, Dobruška, Čs. Odboje
670

3 234 726,60

2,99

Střední průmyslová škola stavební, Hradec
Králové, Pospíšilova tř.787

1 802 930,69

1,67

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola,
Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

6 450 560,80

5,96

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí
Odboje 304

4 330 413,24

4,00

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

3 738 511,95

3,45

Gymnázium, střední odborná škola, střední
odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

2 316 984,66

2,14

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

1 929 226,84

1,78

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř,
Lužická 423

1 807 636,71

1,67

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové,
Pospíšilova tř. 324

1 439 633,98

1,33

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

2 141 406,17

1,98

19 241 802,34

17,77

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského
910

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 87 z 157

Finální verze (VK-IP)
Harmonogram čerpání rozpočtu
Pořadí žádosti o platbu

Datum předložení žádosti o platbu

Předpokládaná požadovaná částka

01

01.08.2013

32 484 732,11

02

30.11.2013

20 000 000,00

03

28.02.2014

20 000 000,00

04

31.05.2014

15 000 000,00

05

31.08.2014

10 000 000,00

06

30.11.2014

3 000 000,00

07

28.02.2015

3 000 000,00

08

31.05.2015

3 000 000,00

09

31.08.2015

1 797 708,25
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X. Horizontální témata
Podpora rovných příležitostí:
Vliv projektu na rovné příležitosti:
Má pozitivní dopad
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:
Projekt bude uplatňovat princip rovných příležitostí v průběhu celého trvání projektu. Jednotlivé aktivity
nevytvářejí možnost vzniku jakékoliv diskriminace. Aktivity jsou otevřené všem zájemcům o vzdělávání v
přírodovědných a technických oborech.

Podpora udržitelného rozvoje:
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
Je neutrální
Popis aktivit a zdůvodnění vlivu na udržitelný rozvoj:
Projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj.
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XI. Kategorizace pomoci
Název prioritního téma:

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a
odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování
dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní
ekonomiku

Číslo prioritního téma:

72

Prostředky z EU v Kč:

92 040 074,30

Název typu území:

Město

Číslo typu území:

01

Název hospodářské činnosti:

Vzdělávání

Číslo hospodářské činnosti:

18
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XII. Monitorovací indikátory
Komentář:
Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Měrná jednotka:

produkt

Plánovaná hodnota:

29,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář:

Jedná se o evaluační zprávy jednotlivých partnerů, ve které popíší aktivity
realizované v rámci projektu a vyhodnotí své zkušenosti se spoluprací se
ZŠ (celkem 27).
Dále bude zpracován sborník dobré praxe (1).
Dále bude vytvořen odborný cizojazyčný slovník (1).
Rozpis indikátorů za jednotlivé partnery je součástí projektových záměrů.

Název indikátoru:

Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

350,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář:

Jedná se o pedagogické pracovníky proškolené v rámci aktivit KA 3 a KA
4.
Rozpis indikátorů za jednotlivé partnery je součástí projektových záměrů.

Název indikátoru:

Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žáků

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

10 500,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář:

V tomto indikátoru jsou započítáni žáci SŠ podpoření v rámci povinné
výuky přírodovědných a technických oborů v nově vybavených učebnách,
žáci SŠ v zájmových kroužcích, školních projektech zaměřených na
přírodovědné a technické vzdělávání a žáci ZŠ zapojení do aktivit
projektu.
Rozpis indikátorů za jednotlivé partnery je součástí projektových záměrů.

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb

Měrná jednotka:

Počet osob

Plánovaná hodnota:

175,00

Datum plánované hodnoty:

30.06.2015

Komentář:

Jedná se o osoby poskytující vzdělávací nebo navazující služby. Patří
sem tedy vedoucí kroužků SŠ a ZŠ, pracovníci zapojení do aktivit ZŠ,
odborní přednášející zapojení do výuky.
Rozpis indikátorů za jednotlivé partnery je součástí projektových záměrů.

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 91 z 157

Finální verze (VK-IP)

XIII. Výběrová řízení
Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Audit

Vyhlašovatel:

Královéhradecký kraj

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

247 933,88

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.09.2014

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

30.04.2015

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
audit IPo
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

002

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení chemické laboratoře

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

314 049,60

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení laboratoře chemie vč. místnosti přípravny, váhovny a skladu chemikálií
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

003

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Digestoř

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

231 405,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
digestoř do chemické laboratoře pro umožnění provádění bezpečných experimentů
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

004

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Nábytek do laboratoře

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

824 297,70

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
nábytek do chemické laboratře
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

005

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Přírodovědné soustředění Krásná Lípa

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

312 396,70

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
soustředění členů přírodovědného kroužku v Krásné Lípě
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

006

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Přírodovědné soustředění Křivoklátsko

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

312 396,70

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
soustředění členů přírodovědného kroužku na Křivoklátsku
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

007

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

987 355,40

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení učeben fyziky a chemie a laboratoří fyziky a chemie
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

008

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy laboratoří fyziky a chemie

Vyhlašovatel:

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

925 619,84

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybudování moderních učeben fyziky a chemie a laboratoří fyziky a chemie - zavedení plynu, zatemnění, přívody
vody, rozvody elektřiny, osvětlění, podlahy, vytápění
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

009

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a
vyšší odborná škola, Hořice

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

433 499,20

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení laboratoře fyziky
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

010

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

288 439,80

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení laboratoře fyziky
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

011

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy

Vyhlašovatel:

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

305 785,13

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
stavební úpravy laboratoře fyziky - úprava učebny a zbudování přípravny (vyzdění příčky, dveře, rozvody, úprava
elektroinstalace, krytiny, kabeláže, zatemnění
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

012

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova
tř. 324

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

443 264,50

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení fyzikálního kabinetu, chemické laboratoře a biologické laboratoře
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

013

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

243 900,90

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení laboratoře chemie a fyziky
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

014

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

449 793,40

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení biologické laboratoře
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

015

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou,
Hrdinů odboje 36

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

484 380,17

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení odborné učebny biologie, chemie a fyziky
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

016

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy

Vyhlašovatel:

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou,
Hrdinů odboje 36

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

396 694,21

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
stavební úpravy odborné učebny chemie (rozvody vody, osvětlení, vzduchotechníka), stavba "venkovní učebny" altán pro výuku biologie
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 107 z 157

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

017

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

442 148,76

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení přírodovědné laboratoře
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

018

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení ICT

Vyhlašovatel:

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

303 471,10

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT a SW pro fyzikální měření
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

019

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M.
Tyrše 112

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 661 106,60

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
laboratorní vybavení, výukové panely, technické stavebnice
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

020

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem,
Elišky Krásnohorské 2069

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

675 619,80

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení elektrotechnické a biologické laboratoře
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

021

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

POmůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

884 297,56

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení pracoviště pro výuku svařování
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

022

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Doprava exkurze Dlouhé stráně

Vyhlašovatel:

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

280 991,74

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
exkurze do elektrárny Dlouhé stráně
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

023

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

537 190,10

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení pro technické obory - nářadí, pila, malotraktor, sekačka, meteorologická stanice a další
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 114 z 157

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

024

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo1

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

336 595,04

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
demonstrační učební pomůcky, vybavení biologické laboratoře, 4 učeben praktické výuky a učebny ve skleníku množárny
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

025

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy střediska praktického vyučování

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny,
Pražská 68

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

2 231 404,95

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
rozšíření střediska praktického vyučování - podlahy, inženýrské sítě, vzduchotechnika, elektroinstalace apod.
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

026

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny,
Pražská 68

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

852 561,98

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení pro výuku biologie - terária, veterinární stůl, malá zvířata, krmivo, vyšetřovací a měřicí přístroje,
mikroskop s fázovým kontrastem a další
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 117 z 157

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

027

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku - fyzika

Vyhlašovatel:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

240 193,39

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
přístrojové vybavení odborné učebny - generátor, elektroskop, demonstrační souprava, kinematika, elektromotory
a další
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

028

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Nábytek

Vyhlašovatel:

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

418 200,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
nábytek do učebny přírodních věd
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

029

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

ICT

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec
Králové, Vocelova 1338

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

263 008,26

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
ICT + SW
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

030

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

vybavení laboratoří

Vyhlašovatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec
Králové, Vocelova 1338

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

2 140 543,80

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení učebními pomůckami - učebna elektro, učebna měření, stavební učebna, dílny MIEZ, dílny instalatéři,
dílny zedníci, dílny auto, ffyzikální kroužek
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

031

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení odborného pracoviště chemie

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

314 049,59

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení 20 pracovišť pro výuku chemie (sklo, chemikálie, aparatury, dekantační nádoby, extraktory a další) +
spektrofotometr pro určování koncentrace spektrálními optickými metodami
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

032

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení odborného pracoviště fyziky

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

347 107,44

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení 35 pracovišť pro výuku fyziky (váhy, měřidla, stopky, kladky, páky, generátor vzduchového proudu a
další)
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

033

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení odborného pracoviště biologie

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Hradec Králové, Komenského 234

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

272 727,27

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení 20 pracovišť pro výuku biologie (sklo, aparatury, chemikálie, extraktory, měřidla a další)
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

034

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Interaktivní výukový systém

Vyhlašovatel:

Integrovaná střední škola, Nová Paka, Kumburská 846

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

700 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
Interaktivní výukový systém pro úlohy z oblasti vytápění, automatizace, měření a regulace, 3D tiskárna s PC
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

035

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

CNC dřevoobráběcí frézovací stroj + SW

Vyhlašovatel:

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo
nám. 2

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

347 099,17

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
CNC dřevoobráběcí frézovací stroj pro pracoviště odborného výcviku + SW CAD/CAM pro CNC stroj
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

036

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení pro odbornou výuku

Vyhlašovatel:

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo
nám. 2

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

242 500,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení pro výuku odborných předmětů
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

037

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Trutnov, Procházkova 303

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

697 933,88

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení učeben fyziky a biologie
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

038

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická
škola, Trutnov, Procházkova 303

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

323 966,94

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
úpravy učeben - podlahová krytina, zatemnění, elektroinstalace, úprava učebny na stupňovitou posluchárnu
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

039

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

ICT

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

303 553,72

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
automatizační a komunikační prvky k dálkovému ovládání robotů, dataprojektor, projekční plátno, multifunkční
ukazovátko, notebooky
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

040

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Technické stavebnice

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

467 800,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
stavebnice robota
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013
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Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

041

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod
Koželuhy 100

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

493 157,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení strojírenské laboratoře a laboratoře pro automatizaci
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

042

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Profil projektor, 3D tiskárna, PC

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod
Koželuhy 100

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

316 528,93

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení strojírenské laboratoře a laboratoře pro automatizaci
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

043

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

pomůcky pro výuku

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních
technologií, Dobruška, Čs. Odboje 670

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

795 041,32

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
materiální podpora praktické výuky v elektrotechnických laboratořích a dílnách, materiální podpora realizace
zájmových kroužků mikropočítačů, robotiky, fyziky, elektroniky, mechatroniky
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

044

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Nábytek do laboratoře

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních
technologií, Dobruška, Čs. Odboje 670

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

223 140,50

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
laboratorní stoly a židle pro elektrotechnické práce
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

045

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Vybavení laboratoře

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové,
Pospíšilova tř.787

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

295 826,45

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vybavení laboratoře - tvrdoměr, zařízení pro zkoušení rozlevu, vicat ruční, prosévačka, řada sít, měřicí sondy
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 136 z 157

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

046

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové,
Pospíšilova tř.787

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

477 657,02

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
napojení a úpravy kotle, úpravy zapojení zařízení v laboratoři, elektroinstalace, osvětlení, rozvody k měřicím PC
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

047

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

SW, virtuální svářečské pracoviště, svářecí aparáty

Vyhlašovatel:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov
nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 411 570,25

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
virtuální svářečské pracoviště, svářecí aparáty nové technologie a generace MIG/MAG, svářecí aparáty nové
technologie a generace TIC/WIG + SW virtuální svářečské pracoviště
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

048

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Robotizované pracoviště + SW Packet

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

6 360 909,10

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

31.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
robotizované pracoviště CNC vč. SW
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 29.04.2013 13:01 Unikátní klíč: 2ZRalPØØØ1
vytisknuto dne: 29.04.2013

Strana 139 z 157

Finální verze (VK-IP)
Pořadové číslo VŘ:

049

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Publikace pro žáky k seminářům

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

589 090,90

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
publikace pro žáky ZŠ k seminářům
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

050

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Stavební úpravy

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:
Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Stavební práce

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

661 157,02

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
úprava učebny robotizovaného pracoviště, zhotovení bezbariérového přístupu do školy z prostoru parkoviště a
zhotovení bezbariérového WC
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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Pořadové číslo VŘ:

051

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Školení pedagogických pracovníků

Vyhlašovatel:

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Podlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení plánováno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení (§38)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Služby

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

1 557 644,63

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.08.2013

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

31.12.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:
Popis:
vzdělávání pedagogických pracovníků - školení k obsluze robotického pracoviště, školení v řídicím systému
SINUMERIK, HEIDENHAIN, FANUC, školení v řízení robota, školení v práci s produktem TopSolid/CAM
Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne
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XIV. Publicita
Způsob zajištění publicity:

Propagační předměty

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
V rámci publicity projektu budou vyrobeny drobné propagační předměty, jako jsou např. tužky, bloky, desky apod.

Způsob zajištění publicity:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Příjemce bude uveden ve zveřejněném seznamu příjemců.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech vzdělávacích materiálech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na vytvořených vzdělávacích materiálech budou uvedena povinná loga dle Manuálu vizuální identtiy OPVK.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení ve všech mediálních prezentacích

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Všechny cílové skupiny budou v průběhu realizace projektu informováni o tom, že projekt a jeho aktivity jsou
spolufinancovány z ESF.

Způsob zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na všech dokumentech používaných v rámci projektu budou povinná loga v souladu s Manuálem vizuální
identity.

Způsob zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkách

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
Na webových stránkách příjemce projektu i partnerů bude uvedena informace o realizaci projektu OP VK
spolufinancovaného z fondů EU.
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XV. Synergické projekty
XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem
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XVII. Čestné prohlášení
Jako statutární zástupce subjektu žadatele prohlašuji:
1.

že jsem vázán celým obsahem žádosti;

2.

všechny informace v předložené žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;

3.

na úhradu způsobilých výdajů projektu nečerpám prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních
programů či programů územních samospráv, s výjimkou příspěvku státního rozpočtu, krajů a obcí, které
přímo souvisejí se spolufinancováním projektu;

4.

že jsem nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení své způsobilosti k realizaci projektu;

5.

souhlasím s uchováním dat této žádosti v monitorovacím systému, s uveřejněním této žádosti na webových
stránkách určených MŠMT a s dalším využitím této žádosti MŠMT pro účely publicity a informovanosti,
zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe;

6.

souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu, tam kde je to vhodné, v případě, že tento projekt
bude z programu podpořen;

7.

souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím MŠMT v žádosti za účelem realizace
projektu. Souhlas uděluji na dobu určitou, a to ode dne podání žádosti, nejdéle však do 31.12.2020.

8.

subjekt, jehož jsem statutárním zástupcem, má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (platí
pouze v případě finanční spoluúčasti)

Žadatel
Název subjektu

Královéhradecký kraj

Statutární zástupce

Franc Lubomír

Datum

Místo

Podpis, razítko

XVIII. Přílohy projektu
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Název přílohy:

Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem

Číslo přílohy:

1

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

43

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:

Priloha_1-Cestne prohlaseni partnera.pdf

Popis:
Čestné prohlášení partnera s finančním příspěvkem - pro všechny partnery
Název přílohy:

Principy partnerství a prohlášení o partnerství

Číslo přílohy:

2

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

43

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:

Priloha_2-Principy partnerstvi.pdf

Popis:
Principy partnerství a prohlášení o partnerství - pro všechny partnery
Název přílohy:

Informace o vlastické, resp. ovládací (organizační) struktuře žadatele a osobách
jednajících jeho jménem

Číslo přílohy:

3

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Profesní životopisy klíčových pracovníků realizačního týmu.

Číslo přílohy:

4

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

26

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:

Příloha 4 životopisy RT.pdf

Popis:
Životopisy klíčových členů realizačního týmu - příjemce a partnerů - 1. část
Název přílohy:

Seznam středních škol a s nimi spolupracujících základních škol zapojených do projektu
formou jak partnerství, tak pouze jako cílové skupiny projektu,

Číslo přílohy:

5

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

3

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:

Priloha 5 Zduvodnebni zapojeni strednich skol.pdf

Popis:
Seznam středních škol a s nimi spolupracujících základních škol zapojených do projektu formou jak partnerství,
tak pouze jako cílové skupiny projektu,
Název přílohy:

Doklad o právní subjektivitě partnera (výpis z Obchodního rejstříku), pokud má právní
formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele.

Číslo přílohy:

6

Požadovaná příloha:

Příloha k žádosti o projekt

Počet listů:

0

Doložena:

Ne

Nerelevantní:

Ano

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 01

Číslo přílohy:

7

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 01 Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 02

Číslo přílohy:

8

Požadovaná příloha:
Počet listů:

12

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 02 Lepařovo gymnázium, Jičín, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 03

Číslo přílohy:

9

Požadovaná příloha:
Počet listů:

9

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 03 Gymnátium, SOŠ a SOU a VOŠ, Hořice, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 04

Číslo přílohy:

10

Požadovaná příloha:
Počet listů:

6

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 04 Ggymnázium Náchod, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 05

Číslo přílohy:

11

Požadovaná příloha:
Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 05 Gymnázium B. Němcové, Hradec Králové, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 06

Číslo přílohy:

12

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 06 Gymnázium a SOŠ Jaroměř, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 07

Číslo přílohy:

13

Požadovaná příloha:
Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 07 Gymnázium Trutnov, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 08

Číslo přílohy:

14

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 08 Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn., včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 09

Číslo přílohy:

15

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 09 Gymnázium, Vrchlabí, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 10

Číslo přílohy:

16

Požadovaná příloha:
Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 10 SŠTŘ Nový Bydžov, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 11

Číslo přílohy:

17

Požadovaná příloha:
Počet listů:

6

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 11 SŠIS Dvůr Králové n. L., včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 12

Číslo přílohy:

18

Požadovaná příloha:
Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 12 SŠŘ Jaroměř, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 13

Číslo přílohy:

19

Požadovaná příloha:
Počet listů:

6

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 13 SŠ a ZŠ Nové Město n. M., včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 14

Číslo přílohy:

20

Požadovaná příloha:
Počet listů:

9

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 14 SŠ zahradnická, Kopidlno, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 15

Číslo přílohy:

21

Požadovaná příloha:
Počet listů:

9

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 15 SOŠ veterinární, Hradec Králové, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 16

Číslo přílohy:

22

Požadovaná příloha:
Počet listů:

9

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 16 Obchodní akademie, Hradec Králové, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 17

Číslo přílohy:

23

Požadovaná příloha:
Počet listů:

13

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 17 SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 18

Číslo přílohy:

24

Požadovaná příloha:
Počet listů:

10

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 18 VOŠ a SZŠ Hradec Králové, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 19

Číslo přílohy:

25

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 19 ISŠ Kumburská, Nová Paka, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 20

Číslo přílohy:

26

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 20 SŠGS, Nová Paka včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 21

Číslo přílohy:

27

Požadovaná příloha:
Počet listů:

7

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 21 VOŠ a SZŠ Trutnov, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 22

Číslo přílohy:

28

Požadovaná příloha:
Počet listů:

6

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 22 SPŠ Hradec Králové včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 23

Číslo přílohy:

29

Požadovaná příloha:
Počet listů:

6

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 23 VOŠ a SPŠ Jičín, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 24

Číslo přílohy:

30

Požadovaná příloha:
Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 24 SPŠ elektrotechniky a informatiky, Dobruška, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 25

Číslo přílohy:

31

Požadovaná příloha:
Počet listů:

6

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 25 SPŠ stavební, Hradec Králové, včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 26

Číslo přílohy:

32

Požadovaná příloha:
Počet listů:

8

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 26 VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., včetně rozpočtu
Název přílohy:

Projektový záměr Partnera 27

Číslo přílohy:

33

Požadovaná příloha:
Počet listů:

9

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
Projektový záměr Partnera 27 SPŠ Hronov, včetně rozpočtu
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Název přílohy:

Celkový rozpočet

Číslo přílohy:

34

Požadovaná příloha:
Počet listů:

58

Doložena:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Datum schválení:
Přílohu zadal:

PHNATOVA@KR-KRALOVEHRADECKY.CZ

Příloha:
Popis:
celkový rozpočet ve formátu *.xls
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Unikátní kód žádosti (hash):

2ZRalPØØØ1

NEOTVÍRAT
Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

44

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo - oblast
podpory 1.1

Číslo prioritní osy:

7.1

Název prioritní osy:

Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory:

7.1.1

Název oblasti podpory:

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v
Královéhradeckém kraji

Název žadatele:

Královéhradecký kraj

Adresa žadatele:

Pivovarské náměstí, 2
50003, Hradec Králové
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