
ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben

Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního 
vzdělávání na ZŠ Prodloužená prostřednictvím 
modernizace odborných učeben ICT a dílen.



Cíl projektu

 navázání na programovém období 2014-2020 - z 
prostředků ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
modernizovalo město Pardubice  11 škol

 podpora zájmu žáků o polytechnické předměty s 
cílem pokračování ve studiu na technicky 
zaměřených středních školách

 řešení nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 
(zejména v technických oborech)
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Rekonstrukce odborných učeben 

• Rekonstrukce se bude týkat dvou učeben -
učebny ICT (24 žáků)  

• učebny dílen (20 žáků), které jsou umístěny 
v přízemí budovy školy

• bezbariérový přístup.
• stavební úpravy stávajících prostor, 
• tak pořízení nového mobiliáře, 
• odborných pomůcek, 
• vybavení, SW i HW techniky odpovídající kvalitě 

pro výuku v 21. století. 

3



Výstavba nové MŠ Tnová

• 12/2022 – zpracování projektové dokumentace

• 06/2023 – předložení projektové žádosti do výzvy ŘO

• 06/2023 – datum zahájení realizace akce

• 01/2024 – datum ukončení realizace akce

Předpokládaný harmonogram



Finanční náklady akce

Projekt „ZŠ Prodloužená – rekonstrukce odborných učeben“ je zařazen do Strategie území

Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ v rámci operačního programu IROP - Základní

školy

Specifický cíl operačního programu: IROP 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a

kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí

rozvoj přístupové infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a on-line

vzdělávání a odbornou přípravu

• Celkové výdaje projektu 20 000 000,00 Kč

• Celkové způsobilé výdaje 18 232 175,00 Kč

• Celkové nezpůsobilé výdaje 1 767 825,00 Kč

• Podpora - příspěvek EU 15 497 348,75 Kč



Monitorovací indikátory

• 509 041 – Počet modernizovaných odborných učeben

Počáteční hodnota: 0 Cílová hodnota: 2

• 500 002 – Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení

Počáteční hodnota: 0 Cílová hodnota: 1

• 509 031 – Kapacita rekonstruovaných či modernizovaných učeben v podpořených

vzdělávacích zařízeních (osoby)

Počáteční hodnota: 0 Cílová hodnota: 44

• 500 501 – Počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za

rok (uživatelé/rok)

Počáteční hodnota: 500 Cílová hodnota: 500


