
cizíc jazyky přírodní vědy 

3)

polytechnické 

vzdělávání 4)

práce s 

digitálními 

tech. 5)

  Indikátor 

výstupu: Kapac

ita tříd v 

nových nebo 

modernizovaný

ch vzdělávacích 

zařízeních

603

Indikátor 

výstupu: Počet 

podpořených 

škol či 

vzdělávacích 

zařízení

1

max. do výše 130 % stanovené alokace (117 171 109,7 Kč při kurzu 24,5Kč/1euro), (100% = 90 131 622,84 Kč)

1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou EFRR v žádosti podporu v IROP.

2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.

3) 4) Viz. soubor "Podporované obory klíčových kompetencí"

5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

6) Zázemí pro školní poradenské pracoviště bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt, musí být však uvedeno v RAP.

Zohledněte v předpokládaných výdajích. Pro způsobilost výdajů musí být zaškrtnuto.

7) Vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt.

Zohledněte v předpokládaných výdajích. Pro způsobilost výdajů musí být zaškrtnuto.

8) Z IROP nebudou podpořeny samostatné VOŠ, budou podpořeny jen VOŠ, které jsou součástí SŠ. Dále budou podporovány i konzervatoře.

9) Zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt, nemusí být tedy uvedeno v RAP. Zohledněte v předpokládaných výdajích.

Střední školství

•                 Indikátor 

výstupu: Kapacita tříd v

nových nebo

modernizovaných 

vzdělávacích zařízeních
nový název dle PD 

IROP

•                 Indikátor 

výstupu: Počet

podpořených škol či

vzdělávacích zařízení

x

projektová 

dokumentace 

zpracována

anox x x119 000 000,00 90 131 622,84 01.01.2023 31.08.2025130002046 600170462

Rekonstrukce objektu ISŠ 

Cheb - Komenského 29 - 

Centrum technického a 

přírodovědného vzdělávání

Cheb

Jedná se o změnu stávající školní budovy Komenského čp. 617, což je objekt se 3 

nadzemními podlažími a využitým podkrovím a 1 podzemním podlažím, dokončený 

cca roku 1910. Budova je z hlediska technického, hygienického a provozního ve 

špatném stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. V minulosti probíhaly v objektu 

pouze dílčí stavební úpravy (hygienické zařízení, změna topné soustavy, výměna 

podlah atd.) a dostavby. Budova je umístěna v památkové rezervaci a podléhá 

památkové péči.

Rekonstrukce zahrnuje úpravy dispozičního řešení v 1.NP: 2 místnosti šaten 

(odděleně chlapci, dívky), místnosti občerstvení, úpravu dispozic hygienických 

zařízení ve všech podlažích, výstavbu výtahové šachty, opravu vnějšího pláště 

budovy, opravu střešního pláště budovy vč. zateplení a oplechování mědí, opravu 

věžičky s hodinami, výměnu podlah v učebnách, dalších místnostech a v tělocvičně, 

výměnu vnitřních dveří v souladu s požadavky PBŘ vč. klíčového systému, výměnu 

původní dlažby v chodbách, repasi nebo výměna oken a zabezpečení vstupů do 

objektu školy (projekt "Bezpečné školy").

1

Integrovaná střední škola 

Cheb, příspěvková 

organizace

Integrovaná střední 

škola Cheb, 

příspěvková 

organizace

Karlovarský kraj, 

Závodní 353/88, 

Dvory, 360 06 Karlovy 

Vary

IČ  70891168 

00077461

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol v KVK *9)
Stav připravenosti projektu 

k realizaci 

Název projektu Stručný popis investic projektu
Seznam 

projektů
Žadatel

Výdaje projektu  v Kč Předpokládaný termín 

realizace měsíc, rok

Naplňování indikátorů Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Obec realizace

Název organizace Zřizovatel (název, IČ)

IČ školy či 

školského 

zařízení

IZO REDIZO

stručný popis, např. 

zpracovaná PD, 

zajištěné výkupy, 

výběr dodavatele

vydané stavební 

povolení ano/ne

Zázemí pro 

školní 

poradenské 

pracoviště 6)

Konektivita
celkové výdaje 

projektu

z toho podíl EFRR 

1)

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

s vazbou na podporovanou oblast IROP

Typ projektu 2):

název 

indikátoru

cílová hodnota 

dosažená 

realizací  

projektu

Vnitřní/venkovní 

zázemí pro 

komunitní aktivity 

vedoucí k sociální 

inkluzi 7)

Budování zázemí 

školních klubů pro 

žáky nižšího stupně 

víceletých gymnázií


