
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních 
prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)
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Aktuální stav

• Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 sídlí ve 2 
budovách, a to v budově v ulici Dr. Peška a v ulici 
Husova

• objekt v ulici Husova tvoří soubor staveb 
uspořádaných kolem uzavřeného dvora (objekt 
učeben, šatny, tělocvična a jídelna s bytem 
školníka)

• stavebně technický stav objektu odpovídá jeho 
stáří - jedná se o objekt založený zemskou školní 
radou již v roce 1893
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Aktuální stav

• budova s učebnami je nepodsklepená se 3 nadzemními podlažími zastřešenými 
sedlovou střechou s volným půdním prostorem bez využití, proto je možné využít 
prostory pro vybudování nových moderních učeben zaměřených na polytechnické 
vzdělávání

• kapacita budovy činí 350 žáků, ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo budovu 310 
žáků

• budova je bezbariérová vyjma 4. patra, v kterém budou realizovány nové učebny

• objekt hlavní budovy a šaten je vlhký se zastaralými rozvody vody, kanalizace a 
ústředního topení
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Aktuální stav

• k projektu je hotová DSP z roku 05/2017 a DPS 07/2017, která byla v roce 2021 
aktualizována z důvodu nárůstu cen a z projektu byl vyjmut již realizovaný výtah do 
3. patra a bezbariérové toalety v přízemí

• na tuto část je i pravomocné stavební povolení 

• v září 2022 byla zadána projektová dokumentace pro provedení stavby na 
neuznatelnou část projektu (rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti 
učeben a šaten v zbývající části budovy)
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Výstupy projektu

UZNATELNÉ NÁKLADY
• 1 x cvičná kuchyňka pro 24 žáků

• 1x učebna fyziky a přírodních věd pro 30 žáků 

• 1x učebna informatiky pro 30 žáků

• WC chlapců

• WC dívek s hygienickou kabinou

• úklidová komora s výlevkou a umyvadlem

• WC pro imobilní osoby

• kabinet fyziky a přírodních věd

• kabinet informatiky

• 2 sklady učebních pomůcek 

• strojovna vzduchotechniky + klimatizační jednotky a větrání 

• pokračování výtahu ze 3. do 4. patra 

• pokračování schodiště ze 3. do 4. patra

• nová střešní konstrukce
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Výstupy projektu

NEUZNATELNÉ NÁKLADY*
• provedení sanace proti vlhkosti

• výměna rozvodů vody a kanalizace

• výměna elektroinstalace

• výměna rozvodů ústředního topení 

• vybudování nové vzduchotechniky

* Stavebně technický stav objektu odpovídá jeho stáří, proto 
společně s výstavbou učeben bude realizována i rekonstrukce 
vnitřních prostor školy a šaten včetně zajištění odvlhčení. Využije 
se tak dlouhého uzavření školy a vystěhování žáků
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Předpokládaný harmonogram, stav přípravy

Harmonogram

• Zahájení projektu 10/2021*
• Podání projektového záměru do programových rámců 11/2022
• Podání žádosti o dotaci do IROP 03/2023
• Výběrové řízení na stavbu, vybavení nábytkem, IT, 

BOZP, AD, TDI 09/2023 - 05/2024
• Realizace 07/2024 - 08/2025
• Ukončení projektu 10/2025

*první uznatelný výdaj (lze od 1.1.2021), samotný projekt se začal připravovat již v r. 2017

Stav přípravy

• pravomocné stavební povolení na uznatelnou část
• zadaná PD na neuznatelnou část (sanace proti vlhkosti a vnitřní instalace v zbývající části 

budovy)
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Finanční náklady

Celkové výdaje projektu: 67 232 801,70 Kč

uznatelné náklady               neuznatelné náklady

Stavební práce 25 431 376,00 Kč      32 850 000,00 Kč

TDI, AD, BOZP, SP, Publicita, VŘ, PD 2 318 000,00 Kč *

nábytek, vybavení, IT 6 633 425,70 Kč *    

Celkové způsobilé výdaje projektu: 25 431 376,00 Kč

Příspěvek EU: 21 616 669,60 Kč

Národní veřejné zdroje – státní rozpočet:  1 271 568,80 Kč

Vlastní zdroje: 44 344 563,30 Kč

*neuznatelné pouze z důvodu nedostatečné výše alokace
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Finanční plán v jednotlivých letech

celkové způsobilé výdaje z toho podpora EU

2024 12 000 000,00 Kč 10 200 000,00 Kč

2025 13 431 376,00 Kč 11 416 669,60 Kč

celkové nezpůsobilé výdaje

2024 22 000 000,00 Kč

2025 19 801 425,70 Kč
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Hodnoty monitorovacích indikátorů

Kód/Název/Jednotka Hodnota

509 021 - Kapacita nových učeben v 

podpořených vzdělávacích zařízeních [osoby]               0,000 (výchozí) / 84,000 (cílová)

500 002 - Počet podpořených škol či 

vzdělávacích zařízení [zařízení] 0,000 (výchozí) / 1,000 (cílová)

509 051 - Počet nových odborných 

učeben [učebna] 0,000 (výchozí) / 3,000 (cílová)

500 501 - Počet uživatelů nových nebo 

modernizovaných vzdělávacích zařízení 

za rok [uživatelé/rok] 310,000 (výchozí) / 320,000 (cílová)
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Děkuji Vám za pozornost

Ing. Jana Stehlíková, DiS.

vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim
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