Rámec pro podporu infrastruktury
Tento dokument s názvem Rámec pro podporu infrastruktury byl sestaven na základě agregovaných dat z dotazníkového šetření ve školách na SŠ a VOŠ v hlavním městě
Praze. Rámec pro podporu infrastruktury slouží jako seznam projektových návrhů, pro něž bude žádána finanční podpora z OP PPR a OP VVV. Dokument je zpracován
formou tabulky, kde každý projektový záměr je přiřazen k příslušné intervenci KAP (jeden projekt může zasáhnout do více intervencí).

Celkový součet financí žádaných na realizaci projektů je: 1 767 000 000,Celkový počet projektových žádostí v seznamu je: 417
Projekty uvedené v Rámci spadají pod intervence KAP v následujícím počtu:
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě: 156
Podpora polytechnického vzdělávání: 134
Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů: 323
Rozvoj kariérového poradenství: 0
Rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje: 308
Inkluze: 260
Nepovinné: 291
Míra rozpracovanosti projektů:
Není připraven ani projektový záměr nebo projekt: 213
Zpracovaný projekt nebo projektový záměr: 194
Vydáno stavební povolení nebo územní řízení již proběhlo: 9
Finanční podpora z OP PPR se týká těchto dvou specifických cílů OP PPR:
OP PPR 2.1 – Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligencích systémů řízení.
Počet projektových žádostí v tomto specifickém cíli: 28
OP PPR 4.1 - Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let.
Počet projektových žádostí v tomto specifickém cíli: 332

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze

Název:

1

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

v mil. Kč

REDIZO:

600006174

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

2

Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola pro
sluchově postižené, Praha 5,
Výmolova 169/75

3

Akademické gymnázium,
škola hlavního města Prahy,
Štěpánská 614/22, 110 00
Praha 1

realizace a vybavení 3D Cave

od :

Rozpracovanost

do :

2.1.

4.1.

15,00
Bez odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

ANO

600021050

Proměna školní zahrady na
stavební úpravy a vybavení na
naučnou stezku s různými
podporu bezpečného a
zákoutími podporující výchovně
podnětného prostředí SŠ a
vzdělávací proces s možností
školských zařízení
relaxace

1,70

březen 2019

září 2019

Praha 5

NE

NE

ANO

600004708

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

2,00

leden 2016

září 2016

Praha 1

NE

NE

ANO

0,25

červenec 2017

září 2017

Praha 2

NE

NE

ANO

kulturně společenské atrium

Nepovinné

Typ projektu s vazbou na
specifické cíle OPPR:

Inkluze

Městská
část

Centra CŽU

Očekávaný termín realizace projektu:

Kariérové porad.

Stručný popis projektového
záměru:

Odborné vzděl.

Investiční oblast:

Polytechnika

Identifikace školy, školského zařízení
či dalšího subjektu:

Očekáva
né
celkové
náklady
na proje
kt:

Podnikavost

Rámec investic do infrastruktury - seznam projektových záměrů

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

ANO ANO

0

ANO

1

ANO ANO

0

?

ANO

4

Arcibiskupské gymnázium,
Korunní 586/2, Praha 2 Vinohrady

600004791

Vybudování lezecké stěny na
pódiu tělocvičny školy. Cvičná
stavební úpravy a vybavení na
stěna vytvoří podnětné prostředí
podporu bezpečného a
pro všestranný rozvoj a fyzickou
podnětného prostředí SŠ a
zdatnost žáků. Důležité pro
školských zařízení
rozšíření prostor pro aktivní
cvičení.

5

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600006107

nová výstavba (včetně
Výstavba víceúčelové sportovní
vybavení interiéru a exteriéru)
haly

38,00

září 2016

prosinec 2017

Praha 9

NE

NE

ANO

?

ANO ANO

1

6

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600006107

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Vybavení posilovny cvičebním
náčiním

0,25

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

NE

ANO

?

ANO ANO

1

7

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600006107

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Dovybavení školního hřiště

0,30

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

NE

ANO

?

ANO ANO

1

8

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600006107

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Stavební úpravy posilovny
včetně jejího vybavení cvičebním
náčiním

1,00

červenec 2016

listopad 2016

Praha 9

NE

NE

ANO

?

ANO ANO

1

9

Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2

10

Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2

600006603

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

Výstavba dvou nových tělocvičen
a zázemí pro výuku TV. Zřízení
auly - multimediální místnosti.

50,00

2016

2017

Praha 10

NE

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600006603

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

přebudování stávající tělocvičny
na multimediální aulu

5,00

2016

2017

Praha 10

NE

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600004724

Zvýšení zabezpečení venkovních
stavební úpravy a vybavení na prostor školy, úprava venkovních
podporu bezpečného a
prostor školy -rekultivace školní
podnětného prostředí SŠ a
zahrady, výstavba venkovní
školských zařízení
učebny, a zřízení venkovní
posilovny

3,20

listopad 2013

prosinec 2017

Praha 2

NE

Spíše NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Venkovní fotbalové hřiště s
umělým povrchem

1,50

červenec 2017

srpen 2017

Praha 4

NE

NE

ANO

?

?

ANO

0

66,00

březen 2017

březen 2018

Praha 5

NE

NE

ANO

?

ANO

?

ANO

1

NE

ANO

ANO

ANO

?

ANO

1

11

Gymnázium, Praha 2,
Botičská 1

12

Gymnázium, Praha 4,
Budějovická 680, 140 00
Praha 4, Budějovická 680

600005348

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

13

Gymnázium, Praha 5, Na
Zatlance 11

600005496

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

stavba multifunkčí haly s
tělocvičnou, školní jídelnou a
relaxačním prostorem pro žáky

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Rekonstrukce školního divadla: V
budově školy se nachází učebna
upravená jako školní divadélko.
Stávající vybavení: pódium,
opona, ozvučení, kinosedačky
pro cca 80 diváků. Stav po
realizaci záměru: pódium se
samostatným vstupem (nové
dveře s úpravou pódia), nové
sedačky, rekuperace vzduchu.

0,40

červenec 2016

září 2016

Praha 6

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
rekonstrukce

stavební úpravy a vybavení na
Relaxační prostor pro žáky
podporu bezpečného a
určený k odpočinku mezi výukou
podnětného prostředí SŠ a
a ke studiu.
školských zařízení

1,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 9

NE

NE

ANO

ANO

ANO

0

?

ANO

0

14

Gymnázium, Praha 6, Nad
Alejí 1952, 162 00

15

Gymnázium, Praha 9,
Českolipská 373

600006115

16

Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726, Praha 9, 190
21

600006247

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Rekonstrukce školních
tělocvičen. Stáří objektu 42 let,
bez vzduchotechniky v
původním provedení.

10,00

červenec 2018

září 2018

Praha 9

NE

NE

ANO

17

Hotelová škola Praha 10,
Vršovická 43

600004741

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Rekonstrukce povrchu
sportovního hřiště školy

1,60

duben 2017

září 2017

Praha 10

NE

NE

ANO

ANO

0

18

Hotelová škola Praha 10,
Vršovická 43

600004741

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Rekonstrukce tělocvičny, včetně
obnovy podlahy a dřevěného
obložení spojené s opravou
sociálního zařízení.

1,50

červen 2017

září 2017

Praha 10

NE

NE

ANO

ANO

0

600005771

19

Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník

600004660

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Nástavba víceúčelových sálů na
potřeb žáků, učebny pro malé budově A a B školy s kompletní
skupiny žáků, včetně jejich
výměnou výtahů.
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

20

Obchodní akademie
Vinohradská

600004775

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

21

Obchodní akademie
Holešovice, Jablonského 3,
Praha 7 17000

600170012

stavební úpravy a vybavení na
Rekonstrukce tělocvičny a
podporu bezpečného a
vybudování dalšího sportovního
podnětného prostředí SŠ a
zázemí
školských zařízení

1,90

červenec 2017

srpen 2017

Praha 7

NE

NE

ANO

600170012

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Vybudování nové knihovny a
potřeb žáků, učebny pro malé studovny v půdních prostorech
skupiny žáků, včetně jejich
školy
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

6,20

červenec 2017

červenec 2017

Praha 7

NE

NE

ANO

600004538

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

1. Stavba varhan do nového
koncertního sálu (škola vůbec
nedisponuje nástrojem tohoto
typu dle evropských standardů)

20,00

leden 2017

leden 2019

Praha 1

NE

Spíše ANO

2. Rekonstrukce koncertního sálu
a salónku v Pálffy paláci

17,00

leden 2017

leden 2019

Praha 1

NE

Izolace divadla proti vlhkosti

6,50

leden 2017

leden 2019

Praha 1

4,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

22

Obchodní akademie
Holešovice, Jablonského 3,
Praha 7 17000

23

Pražská konzervatoř, Na
Rejdišti 1, Praha 1, 110 00

24

Pražská konzervatoř, Na
Rejdišti 1, Praha 1, 110 00

600004538

25

Pražská konzervatoř, Na
Rejdišti 1, Praha 1, 110 00

600004538

26

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

600005542

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav
stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

stavba tělocvičny

V rámci rekonstrukce CNC
laboratoře, která u nás u nás běží
již dlouhou řadu let, jsme se
rozhodli, že bychom rádi
zmodernizovali zařízení
pořízení strojů řízených
laboratoře a zakoupili nové HW
počítačem (např. CNC stroje)
komponenty, které by
pro praktické vyučování
studentům sloužily jako výuková
pomůcka, pro osvojování si nově
nabitých znalostí, které později
mohou efektivně uplatnit nejen
na trhu práce, ale také ve své
budoucí praxi u významné firmy.

62,20

září 2016

září 2018

Praha 4

NE

Spíše ANO

50,00

leden 2016

leden 2017

Praha 2

NE

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

2

?

ANO

1

?

ANO

0

ANO

ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Spíše ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

0

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

0

27

28

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

SOŠ logistických služeb Praha
9, Učňovská 1/100, 190 00
Praha 9

29

Soukromá SOŠ a SOU BEAN,
s.r.o. Českobrodská 362/32a
190 00 Praha 9

30

Soukromá SOŠ a SOU BEAN,
s.r.o. Českobrodská 362/32a
190 00 Praha 9

31

Střední odborná škola pro
administrativu Evropské
unie, Praha 9, Lipí 1911, 193
00

32

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

33

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

600005542

V rámci praktických cvičení, které
studenti vykonávají v průběhu
studia na naší střední škole,
bychom rádi nově rekonstruovali
stávající prostory pro
zdokonalení fyzických aktivit, při
stavební úpravy většího
tvorbě nových ICT produktů a
rozsahu - přestavby a
jejich následného testování v
rekonstrukce (včetně
laboratorních podmínkách. Tyto
bariérových úprav, vnitřního
prostory by současně měly
zařízení a materiálového
sloužit studentům jako zázemí
vybavení)
pro nově navrhované
technologické produkty, které by
byly následně uvedeny do
provozu a jejich využití by se
projevilo ve studentských
maturitních projektech.

5,00

leden 2017

červenec 2019

600170071

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,50

nespecifikováno

600006328

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Cvičná kancelář pro vzdělávání v
potřeb žáků, učebny pro malé
podnikavosti.
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,05

600006328

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Praha 5

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
rekonstrukce

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

nespecifikováno

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

leden 2016

červenec 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

0,50

leden 2016

říjen 2017

Praha 9

NE

Spíše ANO

ANO

ANO

ANO ANO

1

600170047

Vybudování lehké montované
stavební úpravy a vybavení na haly (částečně zapuštěné) na
podporu bezpečného a
prostoru stávajícího venkovního
podnětného prostředí SŠ a hřiště, současná malá tělocvična
školských zařízení
školy je svou kapacitou
nedostatečná.

20,00

leden 2017

leden 2018

Praha 20

NE

NE

ANO

ANO

600006280

Generální oprava skleníků v
stavební úpravy a vybavení na
provozní zahradě detašovaného
podporu bezpečného a
pracoviště Pod Táborem 17 podnětného prostředí SŠ a
vytápění, opravy zasklení,
školských zařízení
větrání, vstupy, apod.

15,00

březen 2018

říjen 2018

Praha 9

NE

Spíše NE

ANO

ANO

8,00

leden 2018

srpen 2018

Praha 9

NE

NE

ANO

600006280

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Vybudování odborné učebny
ekonomiky a financí, zkušební
centrum EBC*L, pracoviště
fiktivní firmy

Botanická zahrada - v
současnosti žádná

Generální oprava školního
plaveckého bazénu, včetně
vybudování odděleného
sociálního zázemí pro ženy a
muže.

ANO

ANO ANO

ANO ANO

1

1

0

34

35

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

Praha 9

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
rekonstrukce

Spíše NE

ANO

ANO

ANO ANO

0

říjen 2018

Praha 9

NE

Spíše NE

ANO

ANO

ANO ANO

0

září 2016

prosinec 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

0

600006280

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Oprava budova (zámeček" a
vazárna) na detašovaném
pracovišti školy (Pod Táborem
17, Praha 9) - školní botanická a
provozní zahrada."

10,00

leden 2018

srpen 2018

600006280

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
bariérových úprav, vnitřního
zařízení a materiálového
vybavení)

Komplexní rekultivace a rozšíření
areálu botanické a provozní
zahrady, ekologická likvidace
původních skleníků, vybudování
nových a oprava stávajících
účelových komunikací, oprava a
rozšíření stávajícího venkovního
osvětlení.

60,00

březen 2018

Vytvoření odborné učebny kerá
bude simulovat výběrovou
restauraci s přípravou pro
komentované - řízené degustace
pokrmů (k tomu je potřebná
otevřená kuchyně), bar pro
míchání nápojů a podávání vína výstavba odb. učeben,
řízená degustace a baristické
učebny pro ind. učení na
zázemí pro přípravu kávy. V této
základě identifikovaných
učebně by probíhaly jednotlivé
potřeb žáků, učebny pro malé
odborné kurzy, ale také nácvik
skupiny žáků, včetně jejich
provozu moderní výběrové
vnitřního zařízení a materiál.
restaurace. V současné době je
vybavení
této učebně nefunkční bar - bez
přívodu vody a stoly. vtomto
stavu učebnu téměř
nepoužíváme. Rekonstrukce
nebude příliš složitá, protože ve
zdi se sousední místností je
vedeví vody i odpadu.

2,50

36

Střední odborné učiliště
gastronomie, Praha 10, U
Krbu 521

600006581

37

Střední odborné učiliště,
Praha - Radotín, Pod Klapicí
11/15, 153 80 Praha 5 Radotín

600005585

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Přístavba tělocvičny. Současné
prostory tělocvičny je nutné
rozšířit o posilovnu.

2,00

květen 2016

srpen 2016

Praha 16

NE

NE

ANO

ANO

ANO

0

38

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

600005658

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

výstavba nafukovací haly pro
tělesnou výchovu

4,00

leden 2017

září 2017

Praha 5

NE

NE

ANO

ANO

ANO

0

39

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

600006514

pořízení software pro
Pořízení softwarové vybavení pro
programování strojů řízených
13 pracovišť dílenského
počítačem pro praktické
vyučování - Windows 8, Office
vyučování
2010, Multisim, Sprint Layout.

1,10

září 2020

srpen 2021

Praha 10

NE

ANO

ANO

0

ANO ANO ANO

ANO

40

41

42

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

600006514

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

Nákup frézky na prototypovou
výrobu plošných spojů včetně
příslušenství

0,25

září 2018

srpen 2020

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

600006514

Nákup 46 licencí virtualizačního
programu VMWare pro výuku
Pořízení SW a HW pro výuku operačních systémů. Jedná se o
informatického myšlení a moderní způsob výuky i realizace
digitálních dovedností
OS. V současné době využíváme
průřezově napříč odborným i tento software pouze v jedné
všeobecným vzděláváním
odborné učebně. SW bude
naistalován ve dvou odborných
učebnách.

0,18

červenec 2016

srpen 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

600006514

Realizace posledního úseku LAN
formou strukturované kabeláže v
učebnách praktického
(dílenského) vyučování. Novými
rozvodu budou pokryty čtyři
učebny praktického (dílenského)
vyučování - celkem 100
přípojných míst - pro zajištění
vnitřní komunikace. Skříň rack
bude osazena patch panely a
síťovými switch v potřebném
rozsahu, Připojení ke stávající
struktuře LAN bude realizováno
optickou linkou.

0,15

červenec 2016

září 2016

Praha 10

NE

Spíše ANO

ANO ANO ANO

1

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

ANO

43

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

600006514

Modernizace učebny praktických
cvičení elektrotechniky a
elektroniky. Projekt je rozdělen
do dvou realizačních okruhů.
1)Rekonstrukce učebny.
2)Vybavení učebny. 1)
Rekonstrukce učebny zahrnuje:
•stavební úpravy - vybourání
zbytků příček a začištění •nátěr
radiátorů ústředního topení
•oprava podlahy - oprava
poškozených dílů, pokládka
nového lina •nové obložení
koutu kolem umyvadla s
výměnou umyvadla a baterie
•zapojení na vodu a odpad
vnitřní zařízení a materiálové
leptacího pracoviště - stůl,
vybavení pro realizaci
vhodný dřez •obložení stěn do
praktického vyučování a
výše cca 1, 4m dřevotřískou nebo
polytechnické výchovy
laminem •výměna osvětlovacích
(včetně bezbariérových
těles - redukce počtu zářivek
úprav)
•vymalování učebny •vybavení
učebny pracovními stolky s
rozvodem elektřiny (230V a
regulovatelným laboratorním
zdrojem) a LAN •rozvody
elektřiny s centrálním STOP
tlačítkem, •rozvod a zapojení
sítě LAN 2)Vybavení učebny
zahrnuje : •12 žákovských
pracovišť - stoly 120 x 70 cm •2
měřicí pracoviště •1 učitelské
pracoviště s PC, přídavným
stolkem na tiskárnu a
vizualizérem pro snímání detailů
z pracovního stolu učitele při
výkladu postupu práce
•vybavení každého žákovského

1,30

září 2017

prosinec 2017

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

1

44

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

600006514

45

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

600170039

Modernizace učebny základů
elektrotechniky a elektroniky.
Výuka základů elektrotechniky a
elektroniky nebyla a není
doposud řešena způsobem
odpovídajícím současnému
vývoji. Vyučuje se v
nespecializované učebně,
vybavené pouze pro
demonstrace, navíc organizačně
zcela nevyhovujícím způsobem.
Při použití současného
skromného a často zastaralého
vybavení není možné v
disponibilním čase připravit
demonstraci, předvést ji a
vnitřní zařízení a materiálové učebnu uvolnit pro demonstraci
vybavení pro realizaci
další. V učebně se střídají třídy
praktického vyučování a
různých ročníků a
polytechnické výchovy
demonstrované úlohy se musí
(včetně bezbariérových
rozebrat. Předvádět cokoliv ve
úprav)
stávajících podmínkách je pro
vyučující organizačně a časově
stresující záležitostí. Navíc
současné vybavení neumožňuje
interaktivní práci žáků, což by
mělo být současným trendem.
Navrhované řešení umožňuje
efektivnější přípravu
experimentů, interaktivní
zapojení žáků do ověřování
elektrotechnických zákonů a
ověřování vlastností
elektronických součástek a
obvodů na reálných modelech.
Ideový projekt je věcně i časově
rozdělen do dvou realizačních
okruhů. 1)Rekonstrukce učebny Výstavba druhé tělocvičny z
důvodu nedostatečné kapacity
stávající tělocvičny.Škola musí
tuto nedostatečnou kapacitu
nová výstavba (včetně
vykrývat v pronajatých
vybavení interiéru a exteriéru)
prostorách za komerční nájem.
Škola disponuje vlastním
pozemkem, kde by bylo možné
výstavbu realizovat.

3,30

září 2018

prosinec 2018

Praha 10

NE

ANO

30,00

březen 2017

srpen 2018

Praha 9

NE

NE

ANO ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

ANO

0

46

47

48

49

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

600170039

Pořízení vybavení pro výuku
strojírenských oborů a zaměření
mechatronika, tj. pořízení
robotizovaného pracoviště se
dvěma roboty. vč. dopravníku,
které aktuálně ve škole dosud
není, avšak s rozvojem robotiky v
průmyslu se výuka zaměřená na
pořízení strojů či jiného
robotiku stává nutností. Dále
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
obměna zastaralého vybavení v
strojů řízených počítačem pro
laboratoři metrologie, zejména
praktické vyučování)
zkušebních přístrojů a zařízení
tak, aby odpovídaly potřebám
praxe. Pořízení konstrukčního
softwaru Catia, který se používá
zejména v automobilovém a
leteckém průmyslu s návazným
pořízením zařízení pro rychlou
výrobu prototypů (3D tiskáren).

4,60

srpen 2016

prosinec 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

1

600170039

Pořízení L3 switchů do laboratoří
informačních a komunikačních
technologií pro výuku
počítačových sítí a současné
vybavení těchto laboratoří
pořízení strojů či jiného
zařízeními pro výuku
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
bezdrátových komunikačních
strojů řízených počítačem pro
technologií, vč. potřebného SW
praktické vyučování)
pro plánování. Současně také
pořízení diagnostických přístrojů
pro měření parametrů
bezdrátových i drátových
komunikačních sítí.

1,20

červenec 2017

prosinec 2017

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600170039

Pořízení číslicově řízeného 4osého soustruhu s poháněnými
nástroji a Y osou umožňující i
pořízení strojů řízených
frézovací operace. Pořízení stroje
počítačem (např. CNC stroje)
je včetně potřebných nástrojů a
pro praktické vyučování
upínačů. Stroj nahradí současné
CNC školní soustruhy z roku
1989.

2,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

1

600170039

Pořízení číslicově řízeného 3
osého frézovacího centra, vč.
OPCÍ pro přidání 4. a 5. osy.
pořízení strojů řízených
Pořízení stroje je včetně
počítačem (např. CNC stroje) potřebných nástrojů a upínačů.
pro praktické vyučování
Stroj nahradí současné CNC
školní frézky z roku 1989 a doplní
stávající frézovací centrum Hass s
možností 5 osého obrábění.

1,80

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

1

ANO

50

51

52

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

600170039

Rekonstrukce prostor stávající
autodílny a její přestavba na 4
nové laboratoře (laboratoř
mechatroniky, laboratoř měření
a inteligentních budov, laboratoř
elektrotechniky, laboratoř
diagnostiky vozidel). Vznikem
výstavba odb. učeben,
těchto prostor dojde k přesunu
učebny pro ind. učení na
stávajících laboratoří do
základě identifikovaných
vhodnějších prostor (současné
potřeb žáků, učebny pro malé nevyhovují z důvodu nedostatku
skupiny žáků, včetně jejich
místa) a současně se ve škole
vnitřního zařízení a materiál.
uvolní prostory po těchto
vybavení
učebnách pro další třídy.
Přestavba zahrnuje stavební
úpravy a vybavení učeben
potřebným nábytkem. Zařízení
do laboratoří je řešeno v
investičních záměrech č. 8
(pořízení strojů či jiného
vybavení na 40. tisk. Kč.).

1,20

květen 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

Spíše ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

1

600170039

Přestavba prostor laboratoří a
výstavba odb. učeben,
učeben na počítačové a jazykové
učebny pro ind. učení na
učebny. Stavební záměr
základě identifikovaných
obsahuje přestavbu stávajících
potřeb žáků, učebny pro malé
laboratoře na 2 učebny, a to
skupiny žáků, včetně jejich jazykovou a počítačovou učebnu.
vnitřního zařízení a materiál. Současně se počítá i s úpravou
vybavení
dvou počítačových učeben na
vhodnější prostory.

0,40

červenec 2017

srpen 2017

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

1

600005071

Rekonstrukce tělocvičen a
posilovny. Výměna
opotřebované dřevěné podlahy
stavební úpravy a vybavení na
tělocvičen, předsálí a posilovny,
podporu bezpečného a
včetně nosného roštu. Nové
podnětného prostředí SŠ a
obložení stěn, oprava
školských zařízení
horolezecké stěny, investice do
nových posilovacích strojů v
posilovně.

Praha 4

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
rekonstrukce

NE

ANO

0

3,70

červenec 2016

září 2016

ANO

ANO

53

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

600005071

Předmět odborná praxe
prohlubuje vědomosti a
postupně i dovednosti žáků,
které získávají v odborných
teoretických předmětech, a
zároveň zprostředkovává lepší
pochopení učiva odborných
vnitřní zařízení a materiálové
předmětů. Žáci jsou vedeni k
vybavení pro realizaci
tomu, aby se postupně
praktického vyučování a
manuálně zdokonalovali v
polytechnické výchovy
praktických a odborných
(včetně bezbariérových
činnostech vybraných stavebních
úprav)
prací. Škola doposud nemá
vybavenou učebnu odborné
praxe. Cílem záměru je vybavení
speciální samostatné učebny
(dílny) odborné praxe – ve
stávajících nevyužitých
prostorách školy.

1,80

leden 2017

červenec 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

1

600005071

Multimediální učebny. V
současné době škola disponuje 5
multimediálními učebnami
(převážně učebny výpočetní
výstavba odb. učeben,
techniky), které jsou ze strany
učebny pro ind. učení na
učitelů a žáků přijímány velmi
základě identifikovaných
pozitivně a bez kterých se
potřeb žáků, učebny pro malé
moderní výuka odborných
skupiny žáků, včetně jejich
předmětů neobejde. Záměrem je
vnitřního zařízení a materiál.
vybavit multimediální technikou
vybavení
dalších 24 učeben a provést
dodávku a montáž interiérových
prvků zlepšujících dozvuk a
slyšitelnost v učebnách.

4,30

leden 2017

prosinec 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

1

54

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

55

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

600006565

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

odborná učebna 3 D technologií
ve smyslu chráněné dílny

3,00

červenec 2016

prosinec 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

1

56

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

600006565

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje) Doplnění software pro aktivitu 9
pro praktické vyučování

2,00

leden 2017

srpen 2017

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

57

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

600006565

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

6,00

leden 2017

srpen 2017

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

58

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

600006565

stavební úpravy a vybavení na
Vybudování venkovní učebny a
podporu bezpečného a
prostoru pro kulturní vystoupení
podnětného prostředí SŠ a
žáků
školských zařízení

3,50

leden 2017

srpen 2017

Praha 10

NE

Částečně ANO

ANO

ANO

ANO ANO

1

59

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

600006565

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

4,00

březen 2017

srpen 2017

Praha 10

NE

NE

ANO

ANO

ANO

1

Rozšíření HTEC (Haas Technical
Education Centre) školy

Rekonstrukce a rozšíření
víceúčelového hřiště

60

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

61

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

62

63

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

64

Střední škola automobilní a
informatiky, Weilova 1270/4,
Praha 10

65

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

66

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

67

SVOŠUR,Praha 4, Pošepného
nám. 2022, 148 00

68

Škola Jaroslava Ježka,
Mateřská škola, základní
škola, praktická škola a
základní umělecká škola pro
zrakově postižené,
Loretánská 19, 118 00
PRAHA 1

600170063

Revitalizace školní zahrady na
stavební úpravy a vybavení na sportovně relaxační prostor,
podporu bezpečného a
který bude sloužit pro výuku
podnětného prostředí SŠ a
tělesné výchovy. V současnosti
školských zařízení
jsme tento prostor získali do
správy.

3,50

květen 2017

srpen 2017

Praha 9

NE

NE

ANO

ANO

ANO

1

600170063

stavební úpravy a vybavení na
Vybudování sportovišť v objektu
podporu bezpečného a
Poděbradská 12. Prostor vznikl
podnětného prostředí SŠ a
po likvidaci ekologických zátěží.
školských zařízení

2,90

květen 2017

Bez odpovědi

Praha 9

NE

NE

ANO

ANO

ANO

1

600170063

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
Vybudování knihoven, včetně
základě identifikovaných
informačních systémů, ve všech
potřeb žáků, učebny pro malé
částech školy. V současnosti jsou
skupiny žáků, včetně jejich
knihovny součástí sekretariátů.
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,20

únor 2017

květen 2017

Praha 9

NE

Částečně ANO

ANO

ANO

ANO

1

600020959

vybudování cyklostezky pro
zrakově a tělesně postižené
stavební úpravy a vybavení na
žáky/sportovce v areálu školy,
podporu bezpečného a
škola disponuje velkou zahradou,
podnětného prostředí SŠ a
došlo by k rozšíření nabídky
školských zařízení
sportovních aktivit nejen pro
žáky školy

1,90

duben 2017

srpen 2017

Praha 4

NE

NE

ANO

ANO ANO

1

600170080

výstavba odb. učeben,
centrální digitalizace učeben,
učebny pro ind. učení na
instalace centrálního
základě identifikovaných
informačního systému školy,
potřeb žáků, učebny pro malé
odborných polygonů pro výuku
skupiny žáků, včetně jejich
motorových vozidel a systémů
vnitřního zařízení a materiál.
CISCO
vybavení

5,50

červenec 2016

září 2016

Praha 15

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

600006298

výstavba odb. učeben,
Vybudování cvičné kanceláře pro
učebny pro ind. učení na
vzdělávání podnikavosti - nákup
základě identifikovaných
vnitřního vybavení (stoly,
potřeb žáků, učebny pro malé
počítače, software, didaktická
skupiny žáků, včetně jejich
technika a další kancelářské
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení).
vybavení

0,41

září 2016

září 2016

Praha 21

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

1

ANO

600171426

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

rekonstrukce zahrady

1,00

červenec 2016

září 2016

Praha 5

NE

Spíše NE

650031393

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Navázání na stávající
komunikační systém a zavedení
intranetu, školní rozhlas

1,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

Spíše ANO

600020746

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Praha 1

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
rekonstrukce

NE

bazén

36,00
Bez odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

ANO ANO ANO

1

ANO ANO

0

600005895

Vývoj informačních technologiií
ve škole. Terminálové řešení s
Pořízení SW a HW pro výuku využitím tenkých klientů WYSE a
informatického myšlení a
terminálového serveru
digitálních dovedností
Microsoft, virtualizace VMware a
průřezově napříč odborným i RHEV, bezpečnostní platforma
všeobecným vzděláváním
Fortinet. Stávající vybavení je
nedostačující, je nezbytné nové
pořízení.

1,00

prosinec 2017

Praha 7

NE

ANO

ANO ANO ANO

pořízení 3 IA tabulí

Bez
0,35odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO ANO

69

Trojské gymnázium s.r.o.,
Trojská 211/110, 171 00
Praha 7 - Troja

70

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

600006174

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

71

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola
elektrotechnická Františka
Křižíka, Praha 1, Na Příkopě
16

600020151

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

CNC

0,10

únor 2016

duben 2016

Praha 1

NE

ANO

72

Vyšší odborná škola
ekonomických studií a
Střední průmyslová škola
potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10

600004856

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

Nákup chromatografu do
laboratoře fyzikální chemie na
analýzy potravin

4,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 2

NE

ANO

Místnost pro nácvik praktického
liturgického projevu. Cíl:
Vybudování místnosti pro
praktický liturgický projev,
pořízení videonahrávek s
nová výstavba (včetně
projevem duchovních, pořízení
vybavení interiéru a exteriéru) liturgických předmětů a rouch
pro nácvik udělování svátostí
(varhany, cvičební pomůcky,
nahrávací zařízení, dataprojektor,
vybavení: stůl Páně, ubrusy,
konvičky, kalich, paténa, etc.)

0,25

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

Spíše ANO

73

Vyšší odborná škola Husův
institut teologických studií, V
Tišině 3, 160 00 Praha 6

651002834

74

Vyšší odborná škola Husův
institut teologických studií, V
Tišině 3, 160 00 Praha 6

651002834

75

Vyšší odborná škola
textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních
řemesel, Praha 1, U Půjčovny
9

600004627

leden 2016

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Přístup studentů k internetu ve
všech prostorách školy.

0,25

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

ANO

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

Vybavení šicí dílny - stávající
vybavení je třeba obnovitzejména 1x žehlící elekroparní
soustavou a 5 šičími stroji s
vázaným stehem a 2
poloprůmyslovými stroji s
obnitkou

0,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO

1

ANO

ANO

0

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

ANO ANO ANO

ANO

ANO

ANO

0

ANO

ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

1

600004627

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Oprava a nákup vybavení
tikařské dílny

0,50

září 2016

leden 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

600020665

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

vybavení odborné učebny pro
obor Požární ochrana - technik
chemické služby

0,50

2016

2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

šest kusů fotometrů

0,60

2016

2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

76

Vyšší odborná škola
textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních
řemesel, Praha 1, U Půjčovny
9

77

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

78

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

600020665

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

79

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

600020665

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

dvě figuríny pro výuku první
pomoci s napojením na PC

0,60

2017

2017

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

80

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

600020665

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

automatický brus pro laboratoř
očních optiků

0,80

2019

2019

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

81

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

600020665

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

CAD-CAM systém pro laboratoř
zubních techniků

1,20

2017

2017

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

82

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

600020665

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

pořízení dvou výukových
systémů na bazi IT - 2
interaktivní tabule (dotykový
systém) + 50 ks multipadů +
dostupný systém pro výuku
vybraných předmětů na SŠ

0,80

2016

2017

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

600020665

Čtyřpodlažní vestvaba v atriu
stávající budovy.V I. podlaží
zázemí pro tělesnou výchovu a
šatny pro
nová výstavba (včetně
žáky/studenty;II.podlaží
vybavení interiéru a exteriéru)
studovna,knihovna a kantýna;
třetí a čtvrté podlaží laboratoř
dentální hygieny a odborná
učebna včetně vybavení.

45,00

květen 2017

srpen 2019

Praha 1

NE

Částečně ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO

1

600020665

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

0,50

2016

2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO

83

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

84

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

deset fantomů do laboratoře
dentální hygieny

ANO

1

1

1

ANO

1

1

1

85

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

86

Akademické gymnázium,
škola hlavního města Prahy,
Štěpánská 614/22, 110 00
Praha 1

87

Církevní sřední zdravotnická
škola Jana Pavla II., Ječná 33,
Praha 2, 120 00

88

Českoslovanská akademie
obchodní Dr. Edvarda
Beneše, střední odborná
škola, Resslova 8, 120 00,
Praha 2

89

90

91

Českoslovanská akademie
obchodní Dr. Edvarda
Beneše, střední odborná
škola, Resslova 8, 120 00,
Praha 2

Českoslovanská akademie
obchodní, střední odborná
škola, Praha 2, Resslova 5

Dívčí katolická střední škola,
Platnéřská 4, 110 00 Praha 1

600020665

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

repase pěti stávajících
stomatologických souprav

0,50

2017

2017

Praha 1

NE

ANO

600004708

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

bezbariérová plošina

0,50

leden 2016

září 2016

Praha 1

NE

ANO

600019454

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

modernizace a výměna
stávajícího vybavení učeben

1,00

červenec 2016

srpen 2017

Praha 2

NE

ANO

600004759

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

nákup PC do odborné učebny;
stávající počítači jsou morálně i
technicky zastaralé, často
poruchová, náklady na opravy
jsou vysoké

0,56

duben 2016

červenec 2016

Praha 2

NE

600004759

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

nákup operačního systému pro
PC v odborných učebnách; z
důvodu využívání programu
Open Value Subscription pro
Education Solutions od firmy
Microsoft je ekonomičtější
nakupovat podkladové licence
ESD (přenositelné - při vyřazení
PC nám zůstávají a nemusíme s
novými PC nakupovat nové
licence)

0,30

duben 2016

červenec 2016

Praha 2

600004830

Půdní vestavba - vybudování 7
stavební úpravy většího
počítačových učeben a 2
rozsahu - přestavby a
kabinetů včetně klimatizace.
rekonstrukce (včetně
Přestavba současných
bariérových úprav, vnitřního počítačových učeben na klasické
zařízení a materiálového
učebny. Výstavba výtahu a
vybavení)
bezbariérového přístupu se
suterénu k výtahu.

14,00

nespecifikováno

nespecifikováno

600020711

Potřeba nově vybavit PC učebnu.
Je třeba vyměnit 12 počítačových
Pořízení SW a HW pro výuku sestav, které stále mají OS Win
informatického myšlení a
XP a nemají dostatečné
digitálních dovedností
parametry pro WIN 7, dále je
průřezově napříč odborným i nutná výměna školního serveru.
všeobecným vzděláváním
V části školy je nutné dokončit
rozvod počítačové sítě - zatím je
řešeno provizorně.

0,60

duben 2016

červenec 2016

ANO ANO ANO

ANO

1

ANO

1

ANO AN0 ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Praha 2

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

92

93

Euroškola Praha střední
odborná škola s.r.o., Trojská
110/211, 171 00 Praha 7 Troja

Euroškola Praha střední
odborná škola s.r.o., Trojská
110/211, 171 00 Praha 7 Troja

600006409

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností. Pořízení
podnikového informačního
systému pro řízení malých a
středních firem SAP BUSINESS
ONE pro potřeby studentů
Euroškoly Praha. Podnikový
informační systém SAP Business
One umožňuje snadno
kontrolovat a řídit v jednom
integrovaném prostředí všechny
důležité procesy ve firmě,
poskytuje okamžitý přehled o
aktuálním dění v celé firmě.
Jedná se o systém, který je
Pořízení SW a HW pro výuku určený pro malé a střední firmy a
informatického myšlení a byl vytvořen největším výrobcem
digitálních dovedností
podnikových informačních
průřezově napříč odborným i systémů na světě - společnosti
všeobecným vzděláváním
SAP. Studenti Euroškoly Praha
se v rámci oboru Ekonomika a
podnikání zaměří na seznámení
se základními funkcionalitami
systému – např. Účetnictví a
správa daní, Banka a pokladna,
Nákladové účetnictví a
controlling, Majetek, Personální
evidence, Kalendáře a činnosti
zaměstnanců, Obchodní partneři
a kontakty. Seznámení se s tímto
informačním systémem už v
průběhu studia dopomůže ke
zvýšení uplatnění absolventů na
trhu práce. V rámci projektu
budou také proškoleni vyučující
odborných předmětů.

1,10

leden 2017

prosinec 2017

Praha 7

NE

ANO

600006409

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností. V rámci
projektu dojde k pořízení
Pořízení SW a HW pro výuku software, který podpoří výuku
informatického myšlení a
ITE na Euroškole Praha.
digitálních dovedností
Studentům bude nově k dispozici
průřezově napříč odborným i
program Total Commander,
všeobecným vzděláváním
vyučující bude moci využívat
TeamViewer. Zakoupen bude
také nástroj na zálohování a
obnovu virtuálních serverů a
nový NAS.

0,20

leden 2017

prosinec 2017

Praha 7

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

1

94

Euroškola Praha střední
odborná škola s.r.o., Trojská
110/211, 171 00 Praha 7 Troja

95

Evangelická akademie - Vyšší
odborná škola sociální práce
a střední odborná škola,
Hrusická 2537, 141 00 Praha
4

96

Evangelická akademie - Vyšší
odborná škola sociální práce
a střední odborná škola,
Hrusická 2537, 141 00 Praha
4

97

Gymnázium Evolution
Sázavská, s.r.o.

98

Gymnázium Evolution
Sázavská, s.r.o.

Rozvoj vnitřní konektivity školy a
školských zařízení a připojení k
internetu V rámci projektu
dojde k navýšení a zkvalitnění
internetového připojení v
Euroškole Praha tak, aby
odpovídala potřebám výuky a
studentů (nárůst cloudových
služeb, využívání e-learningu).
Bude zajištěna dostatečná
konektivita jak v hlavní budově,
tak u odloučeného pracoviště.
Dojde ke zrychlení komunikace v
lokální síti, většímu přenosu dat
na lokální server (ze 100 Mbps na
1Gbps). Bude zkvalitněna
bezpečnost sítě wifi (multi SSID),
vytvořen bude okruh Žák a okruh
Vyučující.

0,10

leden 2017

prosinec 2017

Praha 7

NE

ANO

600005429

Vybavení studovny pro žáky a
studenty novou výpočetní
Pořízení SW a HW pro výuku
technikou. Určeno zejména pro
informatického myšlení a
žáky nebo studenty se sociálním
digitálních dovedností
znevýhodněním nebu
průřezově napříč odborným i
zdravotním postižením.Vybavení
všeobecným vzděláváním
všech učeben počítačí s možností
připojení k internetu.

0,20

březen 2016

duben 2016

Praha 4

NE

ANO

600005429

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Vybavení studovny pro žáky a
studenty novou výpočetní
technikou. Určeno zejména pro
žáky nebo studenty se sociálním
znevýhodněním nebu
zdravotním postižením.Vybavení
všech učeben počítačí s možností
připojení k internetu.

0,20

březen 2016

duben 2016

Praha 4

NE

ANO

651027349

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Bezbariérový přísup - transporní
plošina na iinvalidní vozík na
schodiště. Budova školy má 5
pater.

4,00

červenec 2016

září 2016

Praha 2

NE

ANO

651027349

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Zvýšení kapacity budovy vestavba nových učeben a
zázemí do půdních prostor.

20,00

leden 2017

září 2017

Praha 2

NE

ANO

600006409

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

0

ANO ANO ANO

0

ANO

99

100

101

102

Gymnázium Christiana
Dopplera, Zborovská 45/621,
Praha 5

Gymnázium Christiana
Dopplera, Zborovská 45/621,
Praha 5

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600005518

Mathematika a jiné - škola by
ráda realizovala záměr nákupu
multilicencí nějakého robustního
matematického
(přírodovědného) software např. Mathematika. Využití by
kromě klasických hodin bylo i
Pořízení SW a HW pro výuku
pro tým Turnaje mladých fyziků
informatického myšlení a
(každoročně na stupních vítězů v
digitálních dovedností
ČR) a pro aktivity výuky
průřezově napříč odborným i
předmětů metodou CLIL a při
všeobecným vzděláváním
výuce informatiky. Škola zároveň
je dlouhodobě zaměřena na
matematiku - výpočtové
prostředí by pomohlo
zmodernizovat výuku
matematiky (zapojením
simulací).

0,30

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 5

NE

ANO

600005518

Napojení školy na rychlostní
internet - škola ne v současné
době vybavena rozvody
internetu a prvky mobilního
internetu (hotspoty). Provider
obsluhuje školu v současné době
již nedostatečně kapacitní
službou. Po dotazech na jiné
providery bylo zjištěno, že
nejsme dostatečně lukrativní pro
zajištění služby. Projekt by měl
financovat vlastní vybudování
propojení k novým providerům,
případně k nějaké páteřní
univerzitní sítí.

0,50

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 5

NE

ANO

600006107

Vytvoření: 1) výukového
audiovizuálního pracoviště, na
Pořízení SW a HW pro výuku
kterém lze vyučovat co největší
informatického myšlení a
počet žáků filmovou tvorbu. 2)
digitálních dovedností
Vytvoření pracoviště s 3D
průřezově napříč odborným i
tiskárnou a s příslušným
všeobecným vzděláváním
softwarem, výuka základů práce
s tímto zařízením.

1,00

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

ANO

600006107

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Praha 9

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
výměny oken

NE

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Výměna dřevěných špaletových
oken za plastová okna s
izolačními trojskly

2,20

duben 2016

prosinec 2016

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

1

1

103

104

105

106

107

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9
Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600006107

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Snížení tepelných ztrát
zateplením stropu nejvyššího
poschodí

0,20

březen 2016

říjen 2016

Praha 9

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
jednotlivých
opatření

600006107

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

Půdní vestavba učeben a
kabinetů ve školní budově

7,00

březen 2016

prosinec 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO

600006107

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

Výstavba chemické laboratoře
včetně vybavení pracovišť pro
studenty

1,00

únor 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO

1

600006107

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Rekonstrukce chemické
potřeb žáků, učebny pro malé laboratoře včetně jejího vybavení
skupiny žáků, včetně jejich
nábytkem a přístroji
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,90

březen 2016

prosinec 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

1

600006107

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,00

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

0,30

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

Částečně ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

Vybavení tří učeben jazyků
audiovizuální technikou

NE

1

1

108

Gymnázium J. Seiferta o.p.s.,
Vysočanské nám. 500, 190 00
Praha 9

600006107

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Stupňovité uspořádání v učebně
potřeb žáků, učebny pro malé
fyziky
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

109

Gymnázium Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6

600005691

pořízení strojů či jiného
Nákup serveru, barevné kopírky
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
a propojení do systému
strojů řízených počítačem pro
využívaného žáky i učiteli školy.
praktické vyučování)

0,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 6

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600005691

Zlepšení pokrytí školy signálem
wi-fi tak, aby byl využitelný k
výuce ve všech učebnách. V
současné době wi-fi nepokrývá
budovy školy dostatečně silným
signálem, příslušná zařízení
neumožňují napojení většího
množství uživatelů, přestože
vnější připojení je dostačující.

0,50

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

110

Gymnázium Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

111

Gymnázium Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6

112

Gymnázium Jana Palacha
Praha 1, s. r. o., Pštrossova
13/203, Praha 1

113

Gymnázium Jana Palacha
Praha 1, s. r. o., Pštrossova
13/203, Praha 1

114

Gymnázium Jaroslava
Heyrovského, Mezi Školami
2475, 158 00 Praha 5

115

Gymnázium Jaroslava
Heyrovského, Mezi Školami
2475, 158 00 Praha 5

116

Gymnázium mezinárodních a
veřejných vztahů Praha s.r.o.,
Kuncova 1580/1, Praha 5,
155 00

117

Gymnázium mezinárodních a
veřejných vztahů Praha s.r.o.,
Kuncova 1580/1, Praha 5,
155 00

600005691

Rekonstrukce zahrady školy na
místo k setkávání a provozování
aktivit nejrůznějšího charakteru.
Jedná se o malou zahradu mezi
stavební úpravy a vybavení na
budovami GJK, kde bychom rádi
podporu bezpečného a
vybudovali jeviště, sezení a
podnětného prostředí SŠ a
patřičné zázemí pro kulturní
školských zařízení
aktivity, semináře a společenské
akce nejen pro žáky školy, ale i
prostor využívají širší veřejností
místní lokality.

2,00

Praha 6

NE

NE

600004635

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

vybudování multimediální
učebny

0,20
červen 2016 nebo červen
červen
2017
2016 nebo červen 2017
Praha 1

NE

ANO

600004635

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

vybudování laboratoře ch - fy

1,30
červen 2016 nebo červen
červen
2017
2016 nebo červen 2017
Praha 1

NE

ANO

600005534

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Pořízení nových PC

2,00

duben 2017

listopad 2017

Praha 13

NE

ANO

600005534

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Rekonstrukce prostranství před
školou (2 přístupové chodníky a
volná ploch před vchodem)z
důvodu havarijního stavu.

2,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 13

NE

NE

691000212

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

obměna stávajícího
počítačového vybavení a nákup
nových výukových softwarů

1,00

leden 2017

září 2017

Praha 13

NE

ANO

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

posílení stávající síťové
infrastruktury výměnou
modernějších a efektivnějších
prvků, vybudování školní a
klientské bezdrátové sítě pro
možnou budoucí výuku pomocí
bezdrátových zařízení a pořízení
kontroléru, navýšení rychlosti
připojení

0,50

leden 2017

září 2017

Praha 13

NE

ANO

691000212

září 2016

listopad 2016

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

118

Gymnázium Milady
Horákové, Na Planině
1393/13, 140 00 Praha 4-Krč

691000468

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Vybudování miniauly
(odstraněním stavební příčky
mezi stávající učebnou a
přilehlou menší místností) pro
účely výuky všeobecně
vzdělávacích předmětů, další
vzdělávací programy a významná
školní shromáždění (Týden
novodobých dějin, slavnostní
setkání s domácími i
zahraničními partnery školy)i pro
případné využití v oblasti dalšího
vzdělávání; stávající vybavení
odpovídá standardu školní
učebny (tabule na popis křídou,
skříně, žákovské stoly, katedra).

119

Gymnázium Na Pražačce, Nad
Ohradou 23, 130 00 Praha 3

600004961

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Rekonstrukce počítačové sítě
školy.

1,50

2016

2016

Praha 3

NE

ANO

120

Gymnázium Opatov, Praha 4,
Konstantinova 1500

600005208

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

nové vybavení multimediální
učebny

1,00

červenec 2020

srpen 2020

Praha 11

NE

ANO

121

Gymnázium Opatov, Praha 4,
Konstantinova 1500

600005208

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

plošina pro vozíčkáře

2,00

červenec 2021

srpen 2021

Praha 11

NE

ANO

122

Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2

600006603

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Nové vybavení učebny IVT

2,00

2016

2017

Praha 10

NE

ANO

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Vybudování multimediální
potřeb žáků, učebny pro malé
učebny pro výuku cizích jazyků
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

3,00

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 10

NE

ANO

0,50

leden 2017

září 2017

Praha 4

NE

Spíše ANO

123

Gymnázium, Praha 10,
Voděradská 2

600006603

124

Gymnázium, Praha 4,
Budějovická 680, 140 00
Praha 4, Budějovická 680

600005348

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Škola nemá bezbariérový přístup.
Výtah na vnější straně budovy by
tento nedostatek vyřešil.

5,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 4

NE

ANO

600005348

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
bariérových úprav, vnitřního
zařízení a materiálového
vybavení)

Jedná se o přístavbu auly, škola
nemá žádnou větší místnost pro
konání společných akcí pro více
žáků nebo pro více návštěvníků
(např. dny otevřených dveří,
akademie, přednášky, soutěže,
školní divadlo..).

15,00

červenec 2018

srpen 2018

Praha 4

NE

NE

125

Gymnázium, Praha 4,
Budějovická 680, 140 00
Praha 4, Budějovická 680

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

0

ANO ANO ANO

1

ANO

126

Gymnázium, Praha 4,
Postupická 3150

600005089

127

Gymnázium, Praha 5, Na
Zatlance 11

600005496

128

Gymnázium, Praha 5, Na
Zatlance 11

129

130

Gymnázium, Praha 5, Na
Zatlance 11

Gymnázium, Praha 5, Na
Zatlance 11

131

Gymnázium, Praha 5, Na
Zatlance 11

132

Gymnázium Arabská 14, 160
00 Praha 6

vybudování multifunkčního
shromažďovacího prostoru auly, které škole chybí
půdní vestavba rozšiřující
nová výstavba (včetně
prostorovou kapacitu školy
vybavení interiéru a exteriéru) (odborné učebny, kabinety pro
učitele)
nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

20,50

2017

2017

Praha 4

NE

Spíše ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

20,00

březen 2017

červenec 2018

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600005496

Pořízení SW a HW pro výuku
Vybavení počítačové učebny a
informatického myšlení a
vybavení školy interaktivními
digitálních dovedností
tabulemi pro výuku matematiky
průřezově napříč odborným i
a jazyků, nákup tabletů
všeobecným vzděláváním

1,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600005496

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
bariérových úprav, vnitřního
zařízení a materiálového
vybavení)

3,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 5

NE

NE

ANO

ANO ANO ANO

0

600005496

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé Rekonstrukce laboratoře chemie
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 5

NE

Spíše ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005496

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,50

červenec 2017

srpen 2017

Praha 5

NE

Spíše ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005682

Přístavba víceúčelového sálu pro
150 osob, kde mohou probíhat
nová výstavba (včetně
různé aktivity školy - přednášky,
vybavení interiéru a exteriéru)
prezentace žákovských projektů,
hudební vystoupení

40,00

leden 2017

říjen 2017

Praha 6

NE

Spíše NE

ANO

ANO ANO ANO

1

Akustická úprava učeben (20)

Rekonstrukce učebny výtvarné
výchovy

ANO

133

134

135

Gymnázium, Praha 6, Nad
Alejí 1952, 162 00

Gymnázium, Praha 6, Nad
Alejí 1952, 162 00

Gymnázium, Praha 6, Nad
Alejí 1952, 162 00

600005771

Studijní centrum - nástavba 4.NP.
Škole chybí prostory pro
důstojné umístění knihovny a
studovny. Nejvíce chybí
akusticky vyhovující prostor pro
rozsáhlejší mezitřídní, meziškolní
či mimoškolní akce (přednášky,
besedy, konference, koncerty,
nová výstavba (včetně
divadelní představení). Cílem
vybavení interiéru a exteriéru) projektu je vybudování auly pro
cca 150 osob s variabilním
uspořádáním a studijního centra
s českou a anglickou knihovnou a
studovnou vybavenou
odpovídajícími informačními
technologiemi. Nově vzniklé
prostory vzniknou nástavbou
4.NP budovy školy.

52,03

leden 2017

září 2018

Praha 6

NE

Spíše ANO

NE

ANO

600005771

Změna způsobu vytápění budovy
školy - vybudování plynové
kotelny: budova školy je
vytápěna z centrálního zdroje
(teplárny), budova má vlastní
energetická efektivita budov
výměník tepla. Předkládaný
SŠ a školských zařízení
záměr předpokládá vybudování
(projekty energeticky
vlastní plynové kotelny v
udržitelné školy)
prostorách stávajícího výměníku.
Vlastní kotelna umožní lepší
regulaci vytápění a tím získání
významných úspor ve spotřebě
tepla.

5,00

květen 2018

říjen 2018

Praha 6

ANO, v
případě
realizace
systému
úsporných
opatření,
nikoli pouze
jednotlivých
opatření,
podporován
pouze
přechod na
plynové
tepelné
čerpadlo nebo
zařízení pro
kombinovano
u výrobu
elektřiny a
tepla

600005771

výstavba odb. učeben,
Učebna biologie 024: stávající
učebny pro ind. učení na
učebna je jednou z nejstarších
základě identifikovaných
odborných učeben ve škole, její
potřeb žáků, učebny pro malé vybavení dožívá. Cílem projektu
skupiny žáků, včetně jejich
je komplexní obnova učebny
vnitřního zařízení a materiál. (podlaha, nábytek, audio a video
vybavení
vybavení).

0,60

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

2

0

ANO

ANO ANO ANO

0

136

137

138

Gymnázium, Praha 6, Nad
Alejí 1952, 162 00

Gymnázium, Praha 7, Nad
Štolou 1

Gymnázium, Praha 7, Nad
Štolou 1

139

Gymnázium, Praha 7, Nad
Štolou 1

140

Gymnázium, Praha 8, U
Libeňského zámku 1, 180 00
Praha 8

141

Gymnázium, Praha 8, U
Libeňského zámku 1, 180 00
Praha 8

142

Gymnázium, Praha 8, U
Libeňského zámku 1, 180 00
Praha 8

143

Gymnázium, Praha 8, U
Libeňského zámku 1, 180 00
Praha 8

144

Gymnázium, Praha 8, Ústavní
400

600005771

Učebna hudební výchovy 202:
výstavba odb. učeben,
stávající učebna je poslední
učebny pro ind. učení na
odborná učebna ve škole, která
základě identifikovaných
není vybavena počítačovou
potřeb žáků, učebny pro malé
technikou. Cílem projektu je
skupiny žáků, včetně jejich
komplexní obnova učebny
vnitřního zařízení a materiál.
(podlaha, nábytek, PC, audio a
vybavení
video vybavení).

0,50

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

Spíše ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600171701

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

přístavba 5. patra - 4 učebny, 3
kabinety, sociální zařízení.
Důvodem je navýšení počtu žáků
a nedostatečné prostory v
současné době.

22,00

leden 2017

září 2017

Praha 7

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

2

600171701

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

2 počítačové učebny

1,20

červenec 2017

září 2017

Praha 7

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600171701

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé multimediální učebna zeměpisu
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,20

červenec 2017

září 2017

Praha 7

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

0

600005933

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

Bezbariérový přístup a pohyb po
škole výtah, plošiny.

1,95

červenec 2016

září 2016

Praha 8

NE

ANO

600005933

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Celkové zasíťování školy.

1,95

červenec 2016

srpen 2016

Praha 8

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600005933

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Rozšíření, úpravy a vybavení
informačního centra školy.

1,00

červenec 2016

červenec 2016

Praha 8

NE

ANO

ANO

ANO

1

600005933

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Celková rekontrukce a vybavení
potřeb žáků, učebny pro malé
nábytkem 6 - ti učeben školy.
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 8

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

3,00

leden 2017

červenec 2017

Praha 8

NE

Spíše ANO

ANO

0

600005992

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

vybudování výtahu

145

Gymnázium, Praha 9,
Českolipská 373

146

Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726, Praha 9, 190
21

147

Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726, Praha 9, 190
21

148

Gymnázium, Praha 9,
Litoměřická 726, Praha 9, 190
21

600006115

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

Bezbariérový vstup do školy.
Výtah. Stavební úpravy s tím
spojené..

5,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 9

NE

ANO

600006247

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma Obnova kopírovacích zařízení, 3
strojů řízených počítačem pro multifunčkní kopírovací zařízení.
praktické vyučování)

0,30

červenec 2016

červenec 2016

Praha 9

NE

ANO

600006247

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

0,30

2016

2020

Praha 9

NE

ANO

600006247

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Rekonstrukce laboratoří Fy, CH,
potřeb žáků, učebny pro malé Bi, odborných učeben Fy, CH, Bi,
skupiny žáků, včetně jejich
PC
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

10,00

červenec 2017

září 2020

Praha 9

NE

Spíše ANO

NE

Zalicencování SW používaného
při výuce

600006352

energetická efektivita budov
Výměna plynových kotlů ve
SŠ a školských zařízení
školní kotelně. Kotle jsou 20 let
(projekty energeticky
staré. Zároveň s tím je potřeba je
udržitelné školy)
třeba rekonstruovat řízen.

6,00

červenec 2016

září 2016

Praha 9

ANO, v
případě
realizace
systému
úsporných
opatření,
nikoli pouze
jednotlivých
opatření,
podporován
pouze
přechod na
plynové
tepelné
čerpadlo nebo
zařízení pro
kombinovano
u výrobu
elektřiny a
tepla

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
Nákup HW a SW ve dvou
digitálních dovedností
počítačových učebnách, výměna
průřezově napříč odborným i
serverů.
všeobecným vzděláváním

2,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

ANO

1,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

ANO

149

Gymnázium, Praha 9,
Špitálská 2/700, Praha 9, 190
00

150

Gymnázium, Praha 9,
Špitálská 2/700, Praha 9, 190
00

600006352

151

Gymnázium, Praha 9,
Špitálská 2/700, Praha 9, 190
00

600006352

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Rekonstrukce páteřní sítě.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

0

ANO

1

ANO ANO ANO

1

ANO ANO ANO

1

0

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

152

Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ
pro sluchově postižené,
Praha 2, Ječná 27

153

Hotelová škola Praha 10,
Vršovická 43

154

Hotelová škola Praha 10,
Vršovická 43

155

Jedličkův ústav a Mateřská
škola a Základní škola a
Střední škola, V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2

156

Jedličkův ústav a Mateřská
škola a Základní škola a
Střední škola, V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2

157

Jedličkův ústav a Mateřská
škola a Základní škola a
Střední škola, V Pevnosti 4,
128 41 Praha 2

600020797

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Nedostatečné a velmi zastaralé
potřeb žáků, učebny pro malé (70. léta) vybavení učeben fyziky
skupiny žáků, včetně jejich
a chemie, absence laboratoře
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

2,52

červenec 2017

září 2017

Praha 2

NE

ANO

600004741

Rekonstrukce stávajících
odborných učeben
nová výstavba (včetně
gastronomických předmětů,
vybavení interiéru a exteriéru)
včetně technologického
vybavení, výstavba nové učebny
informačních technologií.

2,50

leden 2017

září 2017

Praha 10

NE

ANO

600004741

pořízení strojů či jiného
Výměn počítačů v 2 učebnách IT,
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
včetně nového školního nábytku
strojů řízených počítačem pro
do těchto dvou učeben.
praktické vyučování)

0,60

duben 2016

září 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

0

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600027341

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

vybavení nábytkem a stroji
(většina vybavení nebude
dosahovat hodnoty investic)

1,00

2016

2016

Praha 2

NE

Částečně ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600027341

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

obměna stávajícího
počítačového vybavení včetně
SW

0,60

2016

2017

Praha 2

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600027341

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

vybavení nábytkem a stroji
(většina vybavení nebude
dosahovat hodnoty investic)učební obory

0,30

2016

2016

Praha 2

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600004660

Vybudování vlastní výměníkové
energetická efektivita budov
stanice tepla a rekonstrukce
SŠ a školských zařízení
svislých vodovodních stoupaček
(projekty energeticky
pro rozvod teplé a studené vody,
udržitelné školy)
rekonstrukce ležatého potrubí
studené vody.

8,00

červenec 2016

červenec 2018

Praha 4

ANO, V
případě
rozšíření a
rekonstrukce
soustav
centralizované
ho zásobování
tepelnou
energií,
včetně
realizace
nových
soustav,
budou
podpořeny
pouze
systémy
připojené na
zdroj energie s
podílem OZE
více jak 50%.

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
Vybudování vlastního
(projekty energeticky
vodovodního řadu studené vody.
udržitelné školy)

2,00

červenec 2017

červenec 2018

Praha 4

NE

NE

158

Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník

159

Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník

600004660

160

Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník

600004660

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

Nákup hudebních nástrojů a
vybavení pro multimediální a
interaktivní učebny.

5,00

leden 2017

září 2017

Praha 4

NE

ANO

161

Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník

600004660

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Obnova zastaralé výpočetní
techniky a SW pro podporu
výuky hudebně teoretických a
všeobecně vzdělávacích
předmětů.

1,50

leden 2017

září 2017

Praha 4

NE

ANO

600004660

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Výstavba počítavé sítě do všech
relevantních místností s rychlostí
minimálně 1Gbps.

1,00

leden 2017

prosinec 2017

Praha 4

NE

600004660

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Vnitřní akustika učeben.

6,45

červenec 2016

září 2017

Praha 4

600005062

škola potřebuje nakoupit
pořízení strojů či jiného
interaktivní tabule pro výuku
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
teoretických předmětů
strojů řízených počítačem pro
(anatomie, kineziologie, hudební
praktické vyučování)
nauky a hudební teorie).

0,36

květen 2016

srpen - září 2018

Praha 4

162

163

164

Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník
Konzervatoř a Vyšší odborná
škola Jaroslava Ježka,
Roškotova 4/1692, Praha 4 Braník

Konzervatoř Duncan centre,
Praha 4, Branická 41

NE

0

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

Spíše ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

165

Obchodní akademie
Vinohradská

600004775

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

zateplení budovy

3,00

leden 2016

srpen 2016

Praha 2

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
zateplení

600004775

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

vybudování počítačové učebny

2,00

leden 2016

srpen 2016

Praha 2

NE

ANO

600005941

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Rekonstrukce střechy, její
zateplení a fotovoltaika

3,90

červenec 2016

září 2016

Praha 3

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření na
celé budově

NE

Rekonstrukce prostor na výdejnu
bioobědů a renovace učebny IT

6,00

červenec 2016

říjen 2016

Praha 19

NE

Částečně ANO

Vybudování pavilonu pro
odborný výcvik.

10,00

březen 2016

srpen 2016

Praha 2

NE

A
N
O

166

Obchodní akademie
Vinohradská

167

Obchodní akademie
Hovorčovická, U
Vinohradského hřbitova 3,
130 00 Praha 3

168

Obchodní akademie Praha,
s.r.o., Vinořská 163

600005836

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

169

Odborné učiliště Vyšehrad,
Vratislavova 6/31, Praha 2,
12000

600020827

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

170

PB-Vyšší odborná škola a
Střední škola managementu,
s.r.o., Nad Rokoskou 111/7,
182 00 Praha 8

600006042

Vybudování Laboratoře
Pořízení SW a HW pro výuku
výpočetní echniky s možností
informatického myšlení a
stavby a servisem elektronických
digitálních dovedností
zařízení. K dispozici je učebna s
průřezově napříč odborným i vybudovanými rozvody napájení
všeobecným vzděláváním
a datové sítě. Dále je k dispozici
příruční sklad/dílna.

1,40

srpen 2016

srpen 2017

Praha 8

NE

600006042

Vybudování multimediální
učebny- malá internetová a
školní TV pro výuku zejména v
programu Žurnalistika a nová
Pořízení SW a HW pro výuku
média a Aplikace výpočetní
informatického myšlení a
techniky. Vybavení kamerami,
digitálních dovedností
světelnou technikou,interními
průřezově napříč odborným i
přehrávači klipů a
všeobecným vzděláváním
obrázků,diktafony, ozvučením,
střižnou. K dispozici je zasíťovaná
učebna vybavená počítačem,
dataprojektorem a plátnem.

0,60

květen 2016

květen 2017

Praha 8

600004538

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,50

leden 2017

leden 2018

Praha 1

171

172

PB-Vyšší odborná škola a
Střední škola managementu,
s.r.o., Nad Rokoskou 111/7,
182 00 Praha 8

Pražská konzervatoř, Na
Rejdišti 1, Praha 1, 110 00

4. Revitalizace počítačové
učebny

NE

0

ANO

ANO ANO ANO

0

0

ANO ANO

2

ANO ANO ANO

ANO

1

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

173

174

175

176

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

600005542

Ke všem projektům navrženým v
Pořízení SW a HW pro výuku tomto dokumentu, bude nutné
informatického myšlení a pořídit HW vybavení, které zajistí
digitálních dovedností
jejich provoz. Bude se jednat o
průřezově napříč odborným i dílčí komponenty určené dané
všeobecným vzděláváním specializaci, která bude odvozena
od charakteru projektu.

6,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005542

Jelikož naše škola poskytuje
studentům práci na počítačových
stanicích v počtu několika
desítek a učitelům současně k
práci na jejich přidělených
noteboocích je zapotřebí
rekonstruovat stávající síťovou
infrastrukturu ve škole, nejen
fyzická média, ale bezdrátové
technologie. Studenti pracují ve
specializovaných aplikacích,
které potřebují rychlé a stabilní
připojení do internetu.

3,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600005542

Rekonstrukce sklepních a
stavební úpravy většího
půdních prostor pro podporu
rozsahu - přestavby a
praktických cvičení zaměřených
rekonstrukce (včetně
na znalosti o kybernetické
bariérových úprav, vnitřního
bezpečnosti a na myšlenkové
zařízení a materiálového
rozvíjení schopností studentů při
vybavení)
vytváření chytrých algoritmů,
které ovládají robotické sestavy.

4,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005542

V rámci této rozsáhlé
rekonstrukce bude vytvořeno
polytechnické pracoviště, které
je charakterizováno jako
středisko pro praktickou výuku, v
rámci které budou vytvořeny
stavební úpravy většího
workshopy pro žáky základních
rozsahu - přestavby a
škol a pro obecnou veřejnost,
rekonstrukce (včetně
která bude mít zájem o ICT
bariérových úprav, vnitřního
technologie. Tyto prostory
zařízení a materiálového
budou mít charakter
vybavení)
technománie", kde si budou
studenti a žáci moci vyzkoušet
práci s nejen nově vzniklými ICT
zařízeními které je snad osloví
proto, aby jejich následné úvahy
o výběru školy vedly právě k
nám."

3,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

177

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

600005542

Nově vznikající odborná učebna
bude sdružovat všechny odborné
předměty které se u nás vyučují,
výstavba odb. učeben,
zejména kybernetickou
učebny pro ind. učení na
bezpečnost, bezpečnostní
základě identifikovaných
centrály, bezdrátová zařízení a
potřeb žáků, učebny pro malé
práci s HW komponenty, které
skupiny žáků, včetně jejich
jsou dílčí součástí znalostí všech
vnitřního zařízení a materiál.
pracovníků v ICT odvětvích, kteří
vybavení
chtějí efektivně uplatnit svoje
znalosti a dovednosti na trhu
práce.

5,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005542

Robotické centrum bude sloužit
studentům k osvojení si znalostí
získaných během předchozí
výstavba odb. učeben,
výuky na naší škole, k práci s
učebny pro ind. učení na
robotickými komponentami,
základě identifikovaných
které jsou v dnešní době velmi
potřeb žáků, učebny pro malé
atraktivním a zmiňovaným
skupiny žáků, včetně jejich tématem na trhu práce. V rámci
vnitřního zařízení a materiál.
tohoto centra budou vznikat
vybavení
jednotlivé pracovní pozice, které
budou mít za úkol řešit dané dílčí
aplikace na různých robotických
prvcích

5,00

leden 2017

červenec 2019

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

Inovace výukových programů

0,20

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

178

Smíchovská střední
průmyslová škola, Praha 5,
Preslova 25

179

SOŠ logistických služeb Praha
9, Učňovská 1/100, 190 00
Praha 9

600170071

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

180

SOŠ logistických služeb Praha
9, Učňovská 1/100, 190 00
Praha 9

600170071

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Zavedení cloudových aplikací

0,20

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

Vybavení moderní jazykové
učebny

0,50

nespecifikováno

nespecifikováno

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

181

SOŠ logistických služeb Praha
9, Učňovská 1/100, 190 00
Praha 9

600170071

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

182

SOU gastonomie a podnikání,
Za Černým mostem
3/362,198 00 Praha 9

600006387

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

nákup pracovních pomůcek na
stříkání čokolády

0,04

květen 2016

květen 2016

Praha 14

NE

ANO

ANO

ANO

0

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

rozšíření stavajících žákovských
pracovišť od vybudování výrobny
studené kuchyně pro obor
kuchař-číšník (chladící
pulty,pracovní pomůcky, šlehací
a hnětací stroje, nerezové
pracoovní stoly

1,90

leden 2016

prosinec 2016

Praha 14

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

183

SOU gastonomie a podnikání,
Za Černým mostem
3/362,198 00 Praha 9

600006387

184

SOU gastonomie a podnikání,
Za Černým mostem
3/362,198 00 Praha 9

600006387

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
odborná počítačová učebna pro
potřeb žáků, učebny pro malé
žáky oboru Hotelnictví a
skupiny žáků, včetně jejich
turismus
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

185

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

pořízení software pro
programování strojů řízených
počítačem pro praktické
vyučování

0,25

září 2016

říjen 2016

Praha 4

Software pro 3D tiskárny

0,94

květen 2016

říjen 2016

Praha 14

NE

ANO

0,05

září 2016

říjen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

186

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
výměna stávajícího imobiliáře za
praktického vyučování a
nový, včetně tabulí a lavic a židlí
polytechnické výchovy
v dílnách Stodůlky
(včetně bezbariérových
úprav)

187

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

pořízení software pro
programování strojů řízených
počítačem pro praktické
vyučování

Software pro výuku elektro na
automobilech

0,06

září 2016

říjen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

188

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

nákup svářecích agregátů ve
ochranném prostředí na Cu, Al

0,30

leden 2017

únor 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

600005259

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

nákup ohybačky

0,10

leden 2017

únor 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

Nákup 3D tiskárny

0,10

leden 2017

únor 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO

0

189

SOU Praha 4, Ohradní 57

190

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

191

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

Formátovací CNC pila do
truhlárny

0,40

leden 2017

leden 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

0

192

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

Nákup CNC frézky včetně
nástrojů pro truhlárnu

0,30

říjen 2016

prosinec 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

0

600005259

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Vybudování bezbariérového
vstupu do budovy školy a dílen
Ohradní a truhlárny.

0,51

únor 2017

květen 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

0

0,25

říjen 2016

prosinec 2016

Praha 4

NE

ANO

193

194

SOU Praha 4, Ohradní 57

SOU Praha 4, Ohradní 57

600005259

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
Nákup měřících přístrojů pro
praktického vyučování a
elektrotechniky na měření
polytechnické výchovy
přenosných elektrických zařízení
(včetně bezbariérových
úprav)

ANO ANO

ANO

0

195

196

SOU Praha 4, Ohradní 57

SOU Praha 4, Ohradní 57

197

SOU Praha 4, Ohradní 57

198

Soukromá SOŠ a SOU BEAN,
s.r.o. Českobrodská 362/32a
190 00 Praha 9

199

Soukromá SOŠ a SOU BEAN,
s.r.o. Českobrodská 362/32a
190 00 Praha 9

600005259

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
bariérových úprav, vnitřního
zařízení a materiálového
vybavení)

bezbariérový vstup do budovy
dílen Stodůlky / jednoduchý
výtah/

0,50

září 2017

listopad 2017

Praha 4

NE

ANO

600005259

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Vybudování odb. učebny pro
potřeb žáků, učebny pro malé
výuku elektriky v automobilech
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

15,00

březen 2017

červenec 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO

600005259

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Nákup pomůcek k výuce
potřeb žáků, učebny pro malé
elektrotechnika v automobilech
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,05

září 2016

říjen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

600006328

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Počítačová učebna c.1 - obnova
hardware a software

0,15

leden 2016

červenec 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600006328

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
Počítačová učebna č. 2. Obnova
digitálních dovedností
software a hardware.
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

0,15

leden 2015

červenec 2015

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600006328

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Chemická laboratoř - výuka
chémie a přírodovědy.

0,10

leden 2016

říjen 2017

Praha 9

NE

ANO

ANO

0

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností

1,00

leden 2018

červenec 2018

Praha 14

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Restrukturalizace strukturované
kabeláže a rozvoj vnitřní
konektivity školy

5,00

leden 2018

červenec 2018

Praha 14

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

200

Soukromá SOŠ a SOU BEAN,
s.r.o. Českobrodská 362/32a
190 00 Praha 9

201

Soukromá střední škola
cestovního ruchu ARCUS,
s.r.o. Kardašovská 691, 198
00 PRAHA 9

600006450

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

202

Soukromá střední škola
cestovního ruchu ARCUS,
s.r.o. Kardašovská 691, 198
00 PRAHA 9

600006450

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

ANO

ANO ANO

ANO

0

ANO

0

203

Soukromá střední škola
cestovního ruchu ARCUS,
s.r.o. Kardašovská 691, 198
00 PRAHA 9

204

Soukromá střední škola
gastronomie s.r.o., Svídnická
599/1a, Praha 8

205

Soukromá střední škola
gastronomie s.r.o., Svídnická
599/1a, Praha 8

206

Soukromá střední škola
gastronomie s.r.o., Svídnická
599/1a, Praha 8

600006450

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

600006034

5,00

leden 2018

červenec 2019

Praha 14

NE

Spíše ANO

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
modernizace stávajícího SW a
digitálních dovedností
HW a pořízení nového SW a HW
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

0,80

červen 2017

prosinec 2017

Praha 8

NE

ANO

vybudování počítačové učebny,
počítačů do učeben, převedení
administrativy do elektronické
podoby

1,10

červen 2017

prosinec 2017

Praha 8

NE

ANO

600006034

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
pořízení vybavení do učeben pro
polytechnické výchovy
gastronomické obory
(včetně bezbariérových
úprav)

1,20

červenec 2016

prosinec 2016

Praha 8

NE

úprava tříd pro použití
interaktivních tabulí,úprava třídstupňovitost lavic, vybudování
cvičné kuchyně pro odbornou
výuku žáků, vybudování učebny
pro výuku barmanů,vybudování
odborných učeben vybavených
počítači

2,20

červen 2017

prosinec 2017

Praha 8

600006034

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

výstavba odborných učeben

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

1

207

Soukromá střední škola
gastronomie s.r.o., Svídnická
599/1a, Praha 8

600006034

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

208

Soukromá střední umělecká
škola designu, s.r.o

600006158

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Výstavba 2 ateliérů, současný
stav j1 ateliér

1,50

leden 2016

březen 2016

Praha 17

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

209

Soukromá vyšší odborná
škola umění a
reklamy,s.r.o.Pošepného
nám 2022, Praha 4, 148 00

650031393

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

3x 3D tiskárna, PC, programové
vybavení video,střih, animace,
kamery, zvuková laboratoř,
snímací zařízení pro ověření
zájmu respondentů

1,50

březen 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

210

Soukromá vyšší odborná
škola umění a
reklamy,s.r.o.Pošepného
nám 2022, Praha 4, 148 00

650031393

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

nábytek pro vozíčkáře, vozíčky,
bezbariérový přístup do všech
učeben a prostor

2,50

březen 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

211

Soukromá vyšší odborná
škola umění a
reklamy,s.r.o.Pošepného
nám 2022, Praha 4, 148 00

650031393

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Bezbariérové úpravy pro realizaci
vyučování osob se speciálními
vzdělávacími potřebami.

2,50

jaro 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

ANO

ANO

0

ANO

600004686

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

tepelný solární systém ohřevu
TUV

15,00

leden 2017

prosinec 2017

Praha 1

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření dle
podmínek
výzvy

600004686

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

hrotový soustruh

3,00

srpen 2016

prosinec 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

600004686

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

frézka horizontální

3,00

srpen 2016

prosinec 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

215

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

bruska na kovový materiál

3,00

srpen 2016

prosinec 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

216

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

5-ti osé frézovací centrum

5,00

srpen 2016

prosinec 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

0

217

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

CNC laserové dělící centrum

5,00

leden 2017

květen 2017

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

0

218

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

průmyslový robot

2,00

leden 2018

červenec 2018

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

0

219

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

školní WI_FI síť s příslušenstvím

1,00

květen 2016

srpen 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600004686

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

HW učebna pro obor IT

2,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600004686

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

učebna fyziky

2,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO ANO

0

212

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

213

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

214

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

220

221

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

NE

0

ANO

222

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

223

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

600004686

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

600004686

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
fotovoltaické panely s připojením
(projekty energeticky
na ele. síť
udržitelné školy)

25,00

leden 2018

prosinec 2018

Praha 1

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření dle
podmínek
výzvy

600005674

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

vizualizéry do 5 učeben

0,05

září 2016

prosinec 2016

Praha 5

NE

ANO

600005674

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

bezbariérový vstup

0,05

září 2017

prosinec 2017

Praha 5

NE

ANO

NE

224

SPŠS škola hl. města Prahy,
Betlémská 287/4, 110 00
Praha 1

225

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

226

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

laboratoře KOM - kontroly a
měření

3,00

leden 2017

srpen 2017

Praha 1

NE

ANO

optimalizace systému řízení
topení formou IRC

4,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 1

NE

ANO

0

ANO

0

600005674

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

výměna oken

2,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 5

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
výměna oken

modernizace ICT učebny

0,20

září 2017

prosinec 2017

Praha 5

NE

ANO

227

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

228

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

600005674

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

229

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

600005674

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

WIFI - internetová síť po celé
budově

0,30

září 2016

prosinec 2016

Praha 5

NE

600005674

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

jazyková učebna, místnost pro
výchovné poradenství a
preventistu

0,10

leden 2016

červenec 2016

Praha 5

NE

230

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

ANO ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO ANO ANO

1

ANO

0

0

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Částečně ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600005674

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

učebna jazyků

0,10

březen 2016

srpen 2016

Praha 5

NE

ANO

600004902

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

modernizace a výměna
stávajícího vybavení učeben

1,00

červenec 2016

srpen 2017

Praha 2

NE

Spíše ANO

600006280

pořízení strojů či jiného
Pořízení nového
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
dřevoobráběcího stroje pro
strojů řízených počítačem pro plošné i tvarové plochy v rámci
praktické vyučování)
dílen odborného výcviku a praxe.

2,00

červenec 2017

červenec 2017

Praha 9

NE

ANO

2,00

červenec 2017

červenec 2017

Praha 9

NE

231

Střední oborná škola, Praha
5, Drtinova 3/498

232

Střední odborná škola
sociální svaté Zdislavy, Ječná
33, Praha 2, 120 00

233

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

234

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

600006280

Kovoobráběcí stroj pro potřeby
pořízení strojů či jiného
tváření a obrábění kovových a
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
nekovových materiálů a slitin v
strojů řízených počítačem pro
rámci školních dílen odborného
praktické vyučování)
výcviku a praxe.

235

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

600006280

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

CNC řízený obráběcí stroj pro
potřeby výuky dřevo a kovo
oborů v rámci dílen odborného
výcviku a praxe.

5,00

květen 2017

červenec 2017

Praha 9

236

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

600006280

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Pořízení multilicence software
počítačové konstruování a jeho
podpory AutoCAD + CADKON a
produkty společnosti Microsoft
pro běh a správu školních PC.

1,00

leden 2018

únor 2018

237

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

600006280

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

1,00

červenec 2018

238

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

600006280

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Komplexní zasíťování dílen
odborného výcviku a praxe v
areálu školy.
Komplexní zasíťování
detašovaného pracoviště školy
(Pod Táborem 17, Praha 9) botanická a provozní zahrada
školy.

3,00

600006280

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
Kompletní rekonstrukce
praktického vyučování a
elektrorozvodů dílen odborného
polytechnické výchovy
výcviku a praxe stavebních oborů
(včetně bezbariérových
školy.
úprav)

600006280

vnitřní zařízení a materiálové
Výměna odvodu a odsávání
vybavení pro realizaci
včetně filtrace ze strojovny
praktického vyučování a
dřevoobráběcích strojů v rámci
polytechnické výchovy
dílen odborného výcviku a praxe
(včetně bezbariérových
školy.
úprav)

239

240

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

ANO ANO

ANO

1

ANO

ANO ANO

ANO

1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

Praha 9

NE

ANO

srpen 2018

Praha 9

NE

červenec 2018

srpen 2018

Praha 9

4,00

leden 2018

květen 2018

2,00

červenec 2018

srpen 2018

ANO

1

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

Praha 9

NE

NE

ANO

ANO

0

Praha 9

NE

NE

ANO

0

241

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

242

Střední odborná škola
stavební a zahradnická, Praha
9, Učňovská 1

243

Střední odborné učiliště
potravinářské, Praha 4Písnice, Libušská 320/111

244

Střední odborné učiliště
potravinářské, Praha 4Písnice, Libušská 320/111

245

Střední odborné učiliště
potravinářské, Praha 4Písnice, Libušská 320/111

246

Střední odborné učiliště
služeb, Praha 9,
Novovysočanská 5

247

Střední odborné učiliště,
Praha - Radotín, Pod Klapicí
11/15, 153 80 Praha 5 Radotín

600006280

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Vybudování nové počítačové
učebny pro potřeby výuky
počítačevého konstruování
(AutoCAD).

1,00

červenec 2018

srpen 2018

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

1

600006280

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Vybudování nové učbny cizích
jazyku s podporou výuky
didaktickou technikou.

0,60

červenec 2018

srpen 2018

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600005411

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Modernizace stávajícího
v závislosti na přidělení
1,00 finančních prostředků zřizovatelem
září 2017
- červen 2017
Praha 12
vybavení, odborné programy

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600005411

výměna sporáků na cvičných
pořízení strojů či jiného
kuchyňkách, nákup
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
konvektomatu av chladícího
závislosti na přidělení
1,00 finančních prostředků zřizovatelem
prosinec 2018
- červen 2018
Praha 12
strojů řízených počítačem pro
zařízení, váhy a dalšího strojního
praktické vyučování)
vybavení

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

600005411

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

vybudování uzenářské dílny a
reprezentativního stánku
řidí sepro
přidělením
5,00finančních prostředků zřizovatelem
prosinec- 2016
září 2016 Praha 12
veřejnost

NE

ANO

ANO

ANO

0

600006263

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Rekonstrukce vestibulu školy

ANO

ANO

2,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

NE

600005585

pořízení strojů či jiného
Pořízení diagnostického zařízení
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
pro motorová vozidla. Náhrada
strojů řízených počítačem pro
za zastaralé vybavení.
praktické vyučování)

3,60

leden 2016

prosinec 2020

Praha 16

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

248

Střední odborné učiliště,
Praha - Radotín, Pod Klapicí
11/15, 153 80 Praha 5 Radotín

600005585

pořízení strojů či jiného
Nákup svářecích zdrojů pro
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma výuku svařování kovů. Doplnění
strojů řízených počítačem pro a obměna stávajícího vybavení
praktické vyučování)
svářečské školy.

1,20

červenec 2017

srpen 2018

Praha 16

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

249

Střední odborné učiliště,
Praha - Radotín, Pod Klapicí
11/15, 153 80 Praha 5 Radotín

600005585

pořízení strojů či jiného
Pořízení nových soustruhů do
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
dílny strojního obrábění.
strojů řízených počítačem pro Obměna starých a opotřebených
praktické vyučování)
strojů.

1,50

červenec 2016

srpen 2020

Praha 16

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

250

Střední odborné učiliště,
Praha - Radotín, Pod Klapicí
11/15, 153 80 Praha 5 Radotín

Začlenění nové budovy pro
teoretické vyučování do stávající
datové sítě školy. V případě, že
bude realizována výstavba.

2,00

2017

2018

Praha 16

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600005585

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

1

251

Střední odborné učiliště,
Praha - Radotín, Pod Klapicí
11/15, 153 80 Praha 5 Radotín

252

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

253

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

254

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

Celková rekonstrukce objektu
myčky motorových vozidel.
Myčka je v provozu více jak 20
let a vyžaduje výměnu
technologie a stavební
rekonstrukci včetně výměny
oken, vrat a zateplení objektu.

600005585

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

600005658

bezbariérové úpravy ve SŠ a
v objektu školy Moravská 3,
školských zařízeních včetně
Praha 2 vybudovat bezbariérový
vybavení nábytkem, stroji,
přístup z chodníku do zvýšeného
didaktickými a
přízemí a 1. patra
kompenzačními pomůckami

3,80

červenec 2018

srpen 2018

Praha 16

NE

Částečně ANO

2,50

leden 2017

září 2017

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO

1

ANO

0

600005658

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

emisní stanice MDS

0,30

červenec 2016

září 2016

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

600005658

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

tlaková nádoba kompresoru

0,05

březen 2016

květen 2016

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

255

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

600005658

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

nákup licencí pro výukových
programů

0,60

leden 2017

září 2017

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

1

256

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

600005658

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

rozšíření PC sítí a server

0,60

leden 2017

září 2017

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600005658

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

vybudování jazykové učebny

0,25

březen 2016

červenec 2016

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600005658

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

vybudování elektro laboratoře

0,80

září 2016

březen 2017

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

1

257

258

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

Střední průmyslová škola
dopravní, a.s., Plzeňská
298/217a, 150 00 Praha 5

ANO

1

1

259

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

260

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

261

Střední průmyslová škola
elektrotechnická, Praha 10, V
Úžlabině 320, adresa: V
Úžlabině 320, 100 00 Praha
10

262

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

600006514

Nákup multifunkčního
kopírovacího zařízení. Škola má
multifunkční kopírovací zařízení v
pronájmu, ovšem za velmi
nevýhodných podmínek.
Smlouva s daným majitelem
kopírky končí v květnu 2016 a
bude třeba se rozhodnout, jakou
zvolit strategii, zda opět
pořízení strojů či jiného
pronájem nebo nákup.
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
Přikláníme se ke koupi, abychom
strojů řízených počítačem pro
žákům mohli stanovit za
praktické vyučování)
kopírovací služby nižší cenu, než
jakou mají dosud. Kopírovací
zařízení by bylo napojeno na síť,
aby žáci, učitelé i ostatní
zaměstnanci školy mohli
kopírovací zařízení ovládat ze
svého počítače v kabinetě či
kanceláři, to samé bude platit
pro odborné učebny.

0,20

květen 2016

červenec 2016

Praha 10

NE

Spíše NE

600006514

Pořízení programovatelných
automatů pro výuku řídicích
systémů a komunikačních
prostředků pro výuku
inteligentních elektroinstalací,
doplnění systému RC2000.
pořízení strojů či jiného
Vybavení tohoto typu ve škole
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
postrádáme. Od školního roku
strojů řízených počítačem pro
2015 otevíráme nové zaměření v
praktické vyučování)
rámci oboru Elektrotechnika, a to
inteligentní budovy. Ve výuce se
objeví až za dva roky. Tyto
programovatelné automaty však
budou využívány i v dalším
zaměření - řídicí systémy.

1,20

květen 2016

srpen 2017

Praha 10

NE

ANO

0,70

duben 2019

červenec 2019

Praha 10

NE

ANO

2,50

červenec 2016

říjen 2016

Praha 9

ANO, dle
podmínek
výzvy

NE

600006514

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

Zabezpečení bezbariérového
přístupu do budovy školy a
pohybu po ní, a to způsobem
schodišťové plošiny do 2 až 4
pater.

600170039

Instalace tepelných čerpadel
vzduch-voda pro zajištění
vytápění v budově Novoborská. S
energetická efektivita budov
ohledem na rentabilitu jde o
SŠ a školských zařízení
čerpadla pokrývající vytápění
(projekty energeticky
objektu do -4 °C s následným
udržitelné školy)
dovytápěním zdroje z teplárny.
Instalací čerpadel dojde ke
snížení nákladů na vytápění v
objektu školy.

ANO ANO

ANO

ANO

1

ANO

ANO

0

ANO

0

0

263

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

600170039

Dovybavení elektrotechnických a
automatizačních laboratoří o
moderní prostředky řízení a
prostředky inteligentních budov.
Aktualizace vybavení se týká
měřicích přístrojů, které nahradí
staré laboratorní elektro stoly,
aktualizaci zabezpečovacích
ústředen na typu Jablotron 100,
pořízení nových PLC automatů
podporujících moderní jazyk
CoDeSys a také dovybavení
pořízení strojů či jiného
laboratoře pneumatickými prvky
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma (chapadla, manipulátory,...). Dále
strojů řízených počítačem pro se týká pořízení nového vybavení
praktické vyučování)
pro výuku inteligentních budov,
tj. pořízení 10 výukových kufrů s
PLC automaty pro výuku
inteligentních budov, vč.
příslušenství, pořízení zařízení
pro výuku vstupních systémů,
které doplní výuku
zabezpečovacích systémů a
pořízení měřících přístrojů a
diagnostických přístrojů pro
oblast měření v budovách,
diagnostiku strojů a vozidel v
zaměření mechatronika.

3,30

červenec 2017

listopad 2017

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO

1

264

265

266

Střední průmyslová škola na
Prosek, Praha 9, Novoborská
2

Střední průmyslová škola
sdělovací techniky, Praha 1,
Panská 3

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

Současná počítačová síť školy
přestává být dostačující pro stále
se zvyšující provoz v síti (síťové
aplikace, data, cloudové
služby,...) z těchto důvodů je
potřeba vybudovat nová přípojná
místa, zvýšit kapacitu sítě
instalací nových síťových prvků
vč. instalací nových páteřních
optických tras. Současně se
jedná i o navýšení kapacity
bezdrátových přípojných prvků v
síti instalací dalších AP zařízení.
Součástí rekonstrukce síťové
infrastruktury je integrace NMS
systému (tj. hromadná správa
síťových prvků a jejich
monitoring). Rekonstrukce sítě
zároveň počítá i s obnovou
serverů a zvýšení kapacit
datových úložišť. Součástí
rekonstrukce síťové
infrastruktury je integrace NMS
systému (tj. hromadná správa
síťových prvků a jejich
monitoring).

600170039

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

600004554

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

výměna oken v bduvě v M.
Štupartské

6,50

červenec 2017

600005071

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Fotovoltaická elektrárna na
ploché střeše budovy školy o
ploše cca 2000 m2. Výkon
elektrárny 150 kW. Elektrická
energie pro potřeby školy s
přebytkem do sítě.

9,85

březen 2018

2,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

srpen 2017

Praha 1

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
výměna oken

NE

0

říjen 2018

Praha 4

ANO, dle
podmínek
výzvy, max.
výkon 30 kWp

NE

1

267

268

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

600005071

Vybavení speciální učebny pro
výuku stavební mechaniky. 1)
Nosník na dvou podporách
(WP960) - smyková síla a
ohybový moment. Výpočet
účinků vyplývajících ze statických
podmínek rovnováhy, použití
metody úseků pro výpočet
vnitřních sil a momentů na
základě bodového zatížení nebo
na základě několika bodových
zatížení, výpočet smykové síly
diagramu, výpočet ohybového
momentu, porovnání
vypočtených a naměřených
hodnot, smykové síly. 2) Síly v
příhradovém nosníku (SE110.21
pořízení strojů či jiného
+ SE112 + FL151). Tato sada
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
umožňuje experimentalni
strojů řízených počítačem pro
zkoumaní sil rozdělenych v
praktické vyučování)
podpěrnem přistroji. Přistroj má
nasledujici vlastnosti: konstrukce
různych podpěr s kombinaci
členů s různymi délkami, délky
členů jsou zvoleny pro stavbu
různých struktur, snadné a rychlé
spojení členů specialnim
kloubem, maximálně 12 členů v
jednom kloubu, síla ve všech
členech je měřena
prostřednictvím tenzometru,
vřetenové zatiženi, kruhové
silové měřeni a tenzometry,
tenzometrické měření
zesilovačem s digitálním
displejem, počítačové
vyhodnocení je možné pomocí
měřicího zesilovače.

0,85

září 2016

prosinec 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

600005071

Rekonstrukce počítačové sítě
školy. Stávající počítačová síť, vč.
aktivních prvků, je zastaralá,
pomalá a vykazuje výpadky.
Smyslem záměru je rozvoj vnitřní
konektivity ve vybudování nové
sítě pomocí optických kabelů a
osazení nových aktivních prvků v
rozvaděčích.

1,30

leden 2017

červenec 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

ANO

1

ANO ANO ANO

0

269

270

271

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

Střední průmyslová škola
stavební Josefa Gočára,
Praha 4, Družstevní ochoz 3

Obklad poškozené opěrné stěny
na parkovišti v areálu školy, které
se provede prvky systému KBBLOK a nová opěrná stěna pro
vybudování odpadního
hospodářství. Práce budou
provedeny vlastními zdroji - při
výuce stavební praxe žáků.
Investice předpokládá pouze
nákup materiálu.

600005071

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

600005071

Projektovým záměrem je provést
rekonstrukci učeben výpočetní
techniky, nové řešení kabeláže,
odstranění nevyhovujícího
kovového obkladu stěn a
stavební úpravy většího
nahrazení novým akustickým
rozsahu - přestavby a
obkladem. Součástí
rekonstrukce (včetně
projektového záměru bude také
bariérových úprav, vnitřního
nucené větrání učeben pomocí
zařízení a materiálového
nově navržené vzduchotechniky.
vybavení)
Přirozené větrání okny je
nedostačující, zejména v letních
měsících kdy vlivem provozu
počítačů dochází k přehřívání
vzduchu v učebnách.

5,00

červenec 2017

600005071

Výstavba nových laboratoří
betonu a stavebních materiálů.
Stávající laboratoře jsou v
provozu déle než 25 let, zařízení
je zastaralé a neodpovídá
požadavkům doby. Projektový
záměr plánuje se zařízením pro
drcení a lámání betonových
výstavba odb. učeben,
vzorků s digitálním zpracováním
učebny pro ind. učení na
vč. dalšího pomocného zařízení.
základě identifikovaných
Záměr plánuje také se zkušebním
potřeb žáků, učebny pro malé
zařízením pro stanovení pevností
skupiny žáků, včetně jejich
v tlaku za ohybu u drobných
vnitřního zařízení a materiál.
vzorků. Od realizace
vybavení
projektového záměru škola
očekává nová vývojová zařízení s
digitálním zpracováním dat, která
zajistí vyšší úroveň výuky,
seznámí žáky s odbornými
světovými trendy a připraví je do
moderně vybavených provozů a
laboratoří v praxi.

2,60

leden 2017

0,30

leden 2017

prosinec 2017

Praha 4

NE

NE

ANO ANO ANO

ANO

1

srpen 2017

Praha 4

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
dílčích
opatření

NE

ANO ANO

ANO

1

červenec 2017

Praha 4

NE

Částečně ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

1

272

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

273

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

274

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

275

276

277

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

Střední průmyslová škola, Na
Třebešíně 2299, 108 00 Praha
10

278

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

279

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

280

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

600006565

600006565

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

rekonstrukce energetického
hospodářství SPŠ

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma vybavení učebny automatizace a
strojů řízených počítačem pro
robotiky
praktické vyučování)

50,00

leden 2017

srpen 2017

Praha 10

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
dílčích
opatření

5,00

červenec 2016

srpen 2017

Praha 10

NE

ANO

NE

1

ANO ANO

ANO

1

600006565

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

zajištění bezbariérového přístupu
do školy

0,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 10

NE

ANO

600006565

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

vybavení laboratoře pro výuku
strojírenství

2,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO

600006565

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Učebna jazyků

2,50

leden 2017

srpen 2017

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO

1

600006565

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Počítačová učebna

2,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

ANO

1

ANO

600170063

Dodávka a montáž tepelného
energetická efektivita budov
čerpadla pro objekt Poděbradská
SŠ a školských zařízení
3. V současnosti je temperace
(projekty energeticky
zajištěna systémem dálkového
udržitelné školy)
vytápění.

2,50

září 2016

listopad 2016

Praha 9

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
dílčích
opatření

600170063

Rekonstrukce a výměna strojů v
pořízení strojů či jiného
obráběcím centru školy. V
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
současnosti používané strojové
strojů řízených počítačem pro
vybavení ze 70. let minulého
praktické vyučování)
století.

7,20

červen 2017

září 2017

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO

600170063

Pořízení programovatelných
pořízení strojů řízených
frézek na výrobu plošných spojů.
počítačem (např. CNC stroje)
V současnosti toto technikou
pro praktické vyučování
nedisponujeme.

0,90

září 2016

říjen 2016

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO

1

1

1

ANO

1

281

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

282

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

283

Střední škola - Centrum
odborné přípravy
technickohospodářské, Praha
9, Poděbradská 1/179

284

Střední škola - Waldorfské
lyceum, Křejpského 1501,
149 00 Praha 4

600170063

vnitřní zařízení a materiálové
Vybudování dílny pro odborný
vybavení pro realizaci
výcvik oboru vzdělání Mechanik
praktického vyučování a
opravář motorových vozidel. V
polytechnické výchovy
současnosti je výuka roztříštěna
(včetně bezbariérových
do více objektů.
úprav)

5,00

duben 2017

srpen 2017

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO

1

600170063

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

5,10

červen 2017

září 2017

Praha 9

NE

Částečně ANO

ANO ANO

ANO

1

600170063

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Rekonstrukce PC učebny, která je
potřeb žáků, učebny pro malé
v současnosti na hranici
skupiny žáků, včetně jejich
udržitelnosti provozu.
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

2,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 9

NE

Spíše ANO

ANO ANO ANO

1

650075684

Vybudování kombinované
učebny chemie, fyziky a biologie.
Ve výuce přírodověšdných
předmětů je pro nás základem
provádění pokusů.
Specializovaná učebna pro tuto
práci s žáky je tedy pro náš
způsob výuky velmi potřeba.
Škola se stěhuje do nové budovy,
výstavba odb. učeben,
kde takto vybavené prostory
učebny pro ind. učení na
nejsou. Učebna by sloužila jak
základě identifikovaných
pro výuku chemie, fyziky a
potřeb žáků, učebny pro malé
biologie, tak pro praktická
skupiny žáků, včetně jejich
laboratorní cvičení z těchto
vnitřního zařízení a materiál.
předmětů. V učebně je potřeba
vybavení
prověst rozvody plynu, elektřiny,
vody a odpadu, vybavit ji
speciálními laboratorními stoly,
velkou prosklenou digestoří,
lednicí, nábytkem pro uložení
chemikálií a dalších učebních
pomůcek, a doplnit některé
učební pomůcky a
multimediálkní techniku.

0,64

červenec 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

Částečně ANO

ANO ANO ANO

1

Rekonstrukce chemických
laboratoří, včetně vnitřního
vybavení. Současný stav
neodpovídá moderním
výukovým trendům.

ANO

ANO

285

Střední škola - Waldorfské
lyceum, Křejpského 1501,
149 00 Praha 4

286

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

287

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

288

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

289

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

290

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

650075684

Vybavení nové dřevodílny se
strojovnou pro praktickou
polytechnickou výchovu žáků
(která se dosud velmi osvědčila).
Škola se stěhuje do nové budovy,
kde takto vybavené prostory
vnitřní zařízení a materiálové
nejsou. Je potřeba vybavit
vybavení pro realizaci
dřevodílnu pro práci žáků a
praktického vyučování a
strojovnu pro přípravu materiálu.
polytechnické výchovy
Strojovna by měla být vybavena
(včetně bezbariérových
základními stroji -(hoblovka,
úprav)
kotoučová a pásová pila, vrtačka,
bruska, soustruh) a odsáváním.
Dřevodílna pro žáky by měla být
vybavena truhlářskými ponky,
policemi, elektrickým a ručním
nářadím a nástroji.

0,56

duben 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

ANO

600020959

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma zařízení polygrafické výroby pro
strojů řízených počítačem pro
knihaře
praktické vyučování)

2,00

červenec 2017

srpen 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

1

600020959

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

bezbariérové WC, výškově
stavitelné stoly pro výuku, NTB
pro zrakové postižené žáky,
digitální lupy

0,80

březen 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

ANO

600020959

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

oprava a nátěr porušeného
obvodového pláště budovy a
nefunkčních oken

5,00

únor 2017

září 2017

Praha 4

NE

NE

0

NE

0

600020959

energetická efektivita budov
vybudování vlastní kotelny,
SŠ a školských zařízení
zlepší se tím ekonomická
(projekty energeticky
efektivita ohřevu TÚV a vytápění
udržitelné školy)
budov

3,50

červenec 2017

srpen 2019

Praha 4

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
dílčích
opatření

ANO

600020959

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

vybavení textilní dílny
průmyslovými šicími stroji

0,30

červenec 2017

srpen 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO

0

291

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

600020959

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

keramická pec

0,40

červenec 2017

srpen 2017

Praha 4

NE

Spíše ANO

ANO ANO

ANO ANO

0

292

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

600020959

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

vybudování bezdrátového
připojení v budově školy

2,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO

1

293

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

294

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

295

296

297

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

Střední škola a Mateřská
škola Aloyse Klara, Vídeňská
28, Praha 4, 142 00

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

298

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

299

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

600020959

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

keramické obklady v učebnách
keramické výroby

0,80

únor 2016

březen 2016

Praha 4

NE

NE

ANO

ANO

1

600020959

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

centrum výtvarných činností,
vytvoření zázemí pro výuku
výtvarných předmětů

0,60

červenec 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

Spíše ANO

ANO

ANO

1

600020959

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
vybudování učebny pro
základě identifikovaných
implementaci digitálních
potřeb žáků, učebny pro malé
učebhních materiálů, s tabletovu
skupiny žáků, včetně jejich
výukou
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,80

červenec 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO ANO

1

600020959

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
vybudování čtyř multimediálních
základě identifikovaných
jazykových učeben, v
potřeb žáků, učebny pro malé
současnosti jazykové učebny
skupiny žáků, včetně jejich
nemáme
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,50

červenec 2017

září 2017

Praha 4

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

600005569

nákup 2 jezdeckých trenažérů a 1
trenažéru na nákup padání z
pořízení strojů či jiného
dostihového koně; škola nyní
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma vlastní 3 dostihové a 1 jezdecký
strojů řízených počítačem pro trenažér, pro využití v praktickém
praktické vyučování)
vyučování je nutno tyto
trenažéry po čase obnovovat a
průběžně doplňovat

2,10

červenec 2016

březen 2017

Praha 16

NE

ANO

ANO

ANO

0

600005569

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

v rámci rekonstrukce školy se
bude řešit nová školní síť rozvody v rekonstruovaných a
nových místnostech
(strukturovaná kabeláž CAT6),
nové síťové prvky, náhrada
zastaralého serveru, nový způsob
zálohování, zpřístupnění
internetu pro žáky i vyučující
pomocí wi-fi ve škole i na
domově mládeže; současný stav
je po povodni nouzový a bude se
budovat zcela nově

2,80

duben 2016

duben 2017

Praha 16

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

2

600005569

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
bariérových úprav, vnitřního
zařízení a materiálového
vybavení)

Oprava a rekonstrukce budov
stájí pro 30 koní - 30 boxů pro
koně z roku 1956, nutné nové
podlahy, stěny, omítky apod.
Současný stav je nevyhovující.

2,00

září 2016

prosinec 2017

Praha 16

NE

NE

ANO

0

300

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

301

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

302

303

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

600005569

nákup 2 jezdeckých trenažérů a 1
vnitřní zařízení a materiálové
trenažéru na nákup padání z
vybavení pro realizaci
dostihového koně; škola nyní
praktického vyučování a
vlastní 3 dostihové a 1 jezdecký
polytechnické výchovy
trenažér, pro využití v praktickém
(včetně bezbariérových
vyučování je nutno tyto
úprav)
trenažéry po čase obnovovat a
průběžně doplňovat

2,10

červenec 2016

březen 2017

Praha 16

NE

ANO

ANO

600005569

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

0,50

červenec 2016

prosinec 2016

Praha 16

NE

NE

ANO

600005569

laboratoř pro výuku chemie,
výstavba odb. učeben,
fyziky a biologie, vybavení
učebny pro ind. učení na
laboratorními stoly, rozvody a
základě identifikovaných
odpady, učitelské místo s
potřeb žáků, učebny pro malé
digestoří, PC + dataprojektor + IT
skupiny žáků, včetně jejich
tabule; škola nyní žádnou
vnitřního zařízení a materiál.
takovou odbornou učebnou
vybavení
nedisponuje

1,50

duben 2016

prosinec 2016

Praha 16

NE

ANO

600005569

počítačová učebna včetně
vybavení, serveru,
výstavba odb. učeben,
dataprojektoru a IT tabule, škola
učebny pro ind. učení na
má nyní malou PC učebnu se 7mi
základě identifikovaných
zastaralými počítači. Pro
potřeb žáků, učebny pro malé
zvyšování úrovně IT výuky,
skupiny žáků, včetně jejich
plánované ukončování studia
vnitřního zařízení a materiál. jednotnou maturitní zkouškou a
vybavení
jednotnou závěrečnou zkouškou
centrálně na počítači, je třeba
podobnou učebnu zřídit.

2,00

duben 2016

prosinec 2016

Praha 16

NE

ANO

jazyková laboratoř včetně
vybavení, serveru,
dataprojektoru a IT tabule,
kterou škola nyní nedisponuje.
Škola má nyní pouze malou PC
učebnu se 7mi zastaralými
počítači. Pro zvyšování úrovně
jazykového vzdělávání a
plánované ukončování studia
jednotnou maturitní zkouškou
centrálně na počítači je třeba
podobnou učebnu zřídit.

2,00

duben 2016

prosinec 2016

Praha 16

NE

Upgrade SW SurfCAM,
Solidworks

0,20

leden 2016

srpen 2016

Praha 10

NE

304

Střední škola dostihového
sportu a jezdectví, U
Závodiště 325/1, 159 99
Praha 5 - Velká Chuchle

600005569

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

305

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Jesenická 1,
106 00 Praha 10

600006638

pořízení software pro
programování strojů řízených
počítačem pro praktické
vyučování

nákup 2 venkovních boxů pro
dočasné ustájení koní

ANO

ANO

ANO

0

0

ANO ANO ANO

2

ANO

ANO ANO ANO

2

ANO

ANO

ANO

2

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600006638

pořízení strojů či jiného
Nákup nových obráběcích strojů
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
a generální opravy strojů
strojů řízených počítačem pro
stávajících
praktické vyučování)

5,00

únor 2016

srpen 2017

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO

ANO

600006638

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

10,00

srpen 2016

prosinec 2018

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO

ANO

308

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Jesenická 1,
106 00 Praha 10

600006638

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
Obnova vybavení počítačových
digitálních dovedností
učeben včetně odborných
průřezově napříč odborným i učeben a dílen (telekomunikace)
všeobecným vzděláváním

1,00

leden 2016

srpen 2018

Praha 10

NE

ANO

309

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Jesenická 1,
106 00 Praha 10

600006638

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Obnova switchů a doplnění
diskových polí

1,50

leden 2016

prosinec 2016

Praha 10

NE

ANO

310

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Jesenická 1,
106 00 Praha 10

600006638

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

Vybudování venkovního
sportovního areálu v objektu
Průhonická (etapa 3)

8,50

leden 2017

prosinec 2017

Praha 10

NE

NE

311

Střední škola hotelnictví a
gastronomie International,
s.r.o.

691007080

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
Nákup kuchyňských spotřebičů
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

1,00

červen 2016

srpen 2016

Praha 6

NE

ANO

312

Střední škola hotelnictví a
gastronomie International,
s.r.o.

691007080

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Nákup SW Recepce, HSK, Kasa,
Sklad

1,00

ihned

červen 2016

Praha 6

NE

ANO

313

Střední škola hotelnictví a
gastronomie
International,s.r.o.

691007080

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Rozšíření prostor pro praktickou
výuku vč. strojového zařízení

1,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 6

NE

ANO

NE

ANO

306

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Jesenická 1,
106 00 Praha 10

307

Střední škola elektrotechniky
a strojírenství, Jesenická 1,
106 00 Praha 10

314

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

315

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

600006298

600006298

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Obměna školních CNC strojů

Energetické zefektivnění
výměnou veškerých světelných
zdrojů za úsporné

Obnovení vybavení
pořízení strojů či jiného
gastronomického studia vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma pořízení následujícího vybavení strojů řízených počítačem pro konvektomat, šoker, hold-o-mat,
praktické vyučování)
sous-vide, indukční plotny,
vakuovačka.

1,30

prosinec 2016

únor 2017

Praha 21

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
dílčích
opatření

0,83

únor 2017

březen 2017

Praha 21

NE

1

ANO

1

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO

0

1

ANO

ANO

1

316

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

317

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

318

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

319

Střední škola hotelnictví a
gastronomie SČMSD Praha,
s.r.o., Slavětínská 82, 190 14
Praha 9 - Klánovice.

320

Střední škola kosmetiky a
hotelnictví BEAN,
s.r.o,Českobrodská 32a,
Praha 9

321

Střední škola mediální grafiky
a tisku, s.r.o., Beranových
140, 19900 Praha

322

Střední škola mediální grafiky
a tisku, s.r.o., Beranových
140, 19900 Praha

323

Střední škola mediální grafiky
a tisku, s.r.o., Beranových
140, 19900 Praha

600006298

HW + SW - vybavení 5
Pořízení SW a HW pro výuku
odborných učeben ve složení:
informatického myšlení a
stolní počítač, interaktivní tabule,
digitálních dovedností
ozvučení, dataprojektor, kabeláž
průřezově napříč odborným i
a instalace, potřebný software
všeobecným vzděláváním
pro dané předměty.

0,75

říjen 2017

listopad 2017

Praha 21

NE

ANO

0,63

listopad 2016

leden 2017

Praha 21

NE

ANO

600006298

Vybudování víceúčelového hřiště
stavební úpravy a vybavení na
36 x 18 m (malý fotbal s
podporu bezpečného a
ochrannými sítěmi a brankami,
podnětného prostředí SŠ a
tenisový kurt, 2 koše na
školských zařízení
basketbal) s nafukovací halou

2,45

červenec 2017

září 2017

Praha 21

NE

NE

600006298

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
Obnovení vybavení 2
základě identifikovaných
počítačových učeben - nákup 52
potřeb žáků, učebny pro malé
ks PC, 1 ks server, 52 ks
skupiny žáků, včetně jejich
ergonomická židle, 2 ks
vnitřního zařízení a materiál.
dataprojektor.
vybavení

1,46

březen 2017

duben 2017

Praha 21

NE

ANO

600005798

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Obnova SW+HW

0,35

květen 2016

listopad 2016

Praha 9

NE

ANO

600006654

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

Vybavení odborné učebny
počítači platformy MAC. V
současné době máme tyto
počítače zastaralé.

0,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 18

NE

ANO

600006654

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

Vybavení odborné učebny
počítači platformy MAC. V
současné době máme tyto
počítače zastaralé.

0,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 18

NE

ANO

600006654

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
Vybudování laboratoře pro
základě identifikovaných
hodnocení kvality tisku. V
potřeb žáků, učebny pro malé současné době máme k dispozici
skupiny žáků, včetně jejich
pouze jeden přístroj na měření
vnitřního zařízení a materiál.
barevného spektra.
vybavení

1,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 18

NE

ANO

600006298

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Obnova a rozvoj vnitřní
konektivity školy a domova
mládeže - pořízení 15ks wifi
routerů, kabelové rozvody celé
počítačové sítě s vyšší
přenosovou rychlostí, aktivní
prvky počítačové sítě.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

1

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

324

Střední škola Náhorní, U
Měšťanských škol 525/1, 182
00 Praha 8

325

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

326

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

600170021

Stávající vybavení - 4 počítačové
Pořízení SW a HW pro výuku učebny (4 x 16 pc), plán - obnova
informatického myšlení a
HW v 1 učebně + pořízení 1
digitálních dovedností
mobilní učebna. Mobilní učebna
průřezově napříč odborným i = 15 notebooků + infrastruktura
všeobecným vzděláváním
pro pokrytí školy Wifi signálem
ve všech učebnách

1,25

červenec 2016

srpen 2016

Praha 8

NE

ANO

600004864

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

Bezbarierový přístup,
schodišťový výtah (rampa)

1,50

červenec 2017

srpen 2017

Praha 2

NE

ANO

600004864

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Výměna osobních počítačů v
počítačových učebnách

3,00

červenec 2017

prosinec 2017

Praha 2

NE

ANO

ANO

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

Pořízení nových verzí SW

1,10

červenec 2016

prosinec 2017

Praha 2

NE

ANO

ANO

Strukturovaná kabeláž budovy,
serverovna

2,80

červenec 2016

prosinec 2017

Praha 2

NE

Konektivita optickým kabelem

2,50

červenec 2017

prosinec 2018

Praha 2

600004864

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Odborná jazyková učebna

1,50

červenec 2017

srpen 2017

600004864

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

Odborná učebna informatiky

2,00

červenec 2016

600004864

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

odborná učebna odborného
výcviku

1,20

červenec 2017

327

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

600004864

328

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

600004864

329

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

600004864

330

331

332

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

Střední škola obchodní,
Belgická 250/29, Praha 2

Střední škola obchodní,
belgická 250/29,Praha 2

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu
rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

1

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

Praha 2

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

prosinec 2017

Praha 2

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

srpen 2017

Praha 2

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

333

334

Střední škola technická ,
Zelený pruh 1294,147 08
Praha 4

Střední škola technická ,
Zelený pruh 1294,147 08
Praha 4

600005381

V roce 2015 jsme zakoupili 2 CNC
stroje ( frézka a soustruh). Tyto
stroje jsou umístěny v odborné
pořízení software pro
učebně. Aby mohli programovat
programování strojů řízených
na těchto CNC stojích v rámci
počítačem pro praktické
výuky technologie obrábění
vyučování
všichni přítomní žáci ve třídě, je
zapotřebí vybavit tuto učebnu
příslušným softwarem

0,25

květen 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO

600005381

V roce 2015 jsme zakoupili 2 CNC
stroje( frézka a soustruh). Tyto
stroje jsou umístěny v odborné
Pořízení SW a HW pro výuku učebně. Aby mohli programovat
informatického myšlení a
na těchto CNC strojích v rámci
digitálních dovedností
výuky technologie obrábění
průřezově napříč odborným i všichni přítomní žáci ve třídě, je
všeobecným vzděláváním
zapotřebí vybavit tuto učebnu
příslušným HW. Plánujeme
nakoupit řídící jednotku a
klávesnice

0,70

květen 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO ANO ANO

1,90

červenec 2016

srpen 2016

Praha 4

ČÁSTEČNĚ
ANO, pouze
jako
doplňkové
opatření
přeměny
budovy

NE

0,80

leden 2017

březen 2017

Praha 5

NE

ANO

335

Střední škola technická ,
Zelený pruh 1294,147 08
Praha 4

600005381

Z důvodu rozsáhlého areálu školy
s množstvím přístupů, je
zapotřebí řešit otázku
bezpečného prostředí školy.
Tento problém jsme řešili již
letos v rámci projektu MSMTbezpečí škol, kde jsme neuspěli.
stavební úpravy a vybavení na
Zpracovali jsme studii
podporu bezpečného a
zabezpečení v rámci tří nabídek
podnětného prostředí SŠ a
profesionálních firem v oblasti
školských zařízení
ostrahy. Jedná se především o
nákup techniky k zabezpečení a
kontrole vstupů,která slouží i ke
sledování docházky žáků do
školy. V současné době máme
čipový systém, který je ale již
zastaralý a neplní kvalitně funkci
zabezpečení školy.

336

Střední škola umělecká a
řemeslná, Nový Zlíchov 1,
Praha 5

600005640

pořízení software pro
doplnění softwarového vybavení
programování strojů řízených
CNC, modernizace současných
počítačem pro praktické
systémů
vyučování

ANO ANO

ANO

ANO

1

ANO ANO ANO

1

ANO ANO

1

ANO

0

ANO

337

Střední škola umělecká a
řemeslná, Nový Zlíchov 1,
Praha 5

338

Střední škola umělecká a
řemeslná, Nový Zlíchov 1,
PRaha 5

339

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

340

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600005640

Současný stav: dílny pro odborný
výcvik mají vysoký strop, nejsou
odděleny pevnými stěnami,
výstavba odb. učeben,
prach, hluk, úniky tepla. Záměr:
učebny pro ind. učení na
Vestavba odborných učeben základě identifikovaných
dílen v objektu Nový Zlíchov potřeb žáků, učebny pro malé
zastropení současných dílen,
skupiny žáků, včetně jejich
realizace patra - nové dílny vč.
vnitřního zařízení a materiál.
vnitřního zařízení a
vybavení
materiálového vybavení. Cíl:
omezení prašnosti a hluku, nové
prostory, úspory tepla.

8,50

květen 2016

říjen 2016

Praha 5

NE

Částečně ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005640

Stav: budova dílen Kovářská,
strojovna, 2 malé a 2 velké dílny,
výstavba odb. učeben,
zázemí. Záměr: stavební úpravy
učebny pro ind. učení na
pro vybudování specializovaného
základě identifikovaných
pracoviště pro odborný výcvik a
potřeb žáků, učebny pro malé praktické vyučování, třída pro
skupiny žáků, včetně jejich
teoretickou přípravu. Cíl:
vnitřního zařízení a materiál.
modernizace prostor,
vybavení
energetické úspory, modernizace
vybavení pro praktickou přípravu
žáků.

6,00

červenec 2016

září 2016

Praha 5

NE

Částečně ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600021050

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Udržovací práce a modernizační
rekonstrukce odborné
stomatologické laboratoře

1,00

červen 2020

září 2020

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600171426

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

vybavení dílen zámečníků

1,50

květen 2018

říjen 2018

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO

1

341

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600171426

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

vybavení dílen kuchařů

0,50

září 2020

listopad 2020

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

1

342

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600171426

pořízení strojů řízených
počítačem (např. CNC stroje)
pro praktické vyučování

vybavení dílen strojních
mechaniků

1,00

září 2021

listopad 2021

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

1

343

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600171426

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

vybavení ICT učebny

1,00

březen 2018

září 2018

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO ANO

1

344

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600171426

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
bezbariérové zpřístupnění školní
podnětného prostředí SŠ a
zahrady
školských zařízení

1,00

březen 2020

září 2020

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

1

ANO

ANO

345

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

346

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

347

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600171426

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
rekonstrukce zámečnických dílen
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

2,00

září 2016

prosinec 2016

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO

1

600171426

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

0,50

září 2016

prosinec 2016

Praha 5

NE

Spíše ANO

ANO ANO

ANO ANO

1

600171426

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé vybavení učebny fyziky a chemie
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,60

březen 2017

září 2017

Praha 5

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

vybavení učebny hudebnědramatické výchovy

0,50

leden 2017

září 2017

Praha 5

NE

Spíše ANO

ANO

ANO

1

motory pro pracovní stoly ve
stomatologické laboratoři

0,45

červenec 2020

září 2020

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

8,00

červenec 2017

prosinec 2017

Praha 10

NE

ANO

ANO ANO ANO

0

rekonstrukce školní dílny obnova vybavení

348

Střední škola, základní škola a
mateřská škola pro sluchově
postižené, Holečkova 4,
Praha 5

600171426

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

349

Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola pro
sluchově postižené, Praha 5,
Výmolova 169

600021050

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

350

Střední zdravotnická škola,
Ruská 2200/91, 100 00 Praha
10

600019471

351

Střední zdravotnická škola,
Ruská 2200/91, 100 00 Praha
10

600019471

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma vybavení odborných učeben na
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování
praktické vyučování)

1,00

leden 2018

prosinec 2018

Praha 10

NE

ANO

600019471

V souladu s moderními trendy
výuky informatického myšlení a
Pořízení SW a HW pro výuku rozvoje digitálních dovedností
informatického myšlení a
napříč odborným i všeobecným
digitálních dovedností
vzděláváním je třeba zakoupit
průřezově napříč odborným i
nové výukové programy a
všeobecným vzděláváním zařízení např. interaktivní tabule.
V souladu s bezpečným využívání
nových technologií ve výuce.

3,00

leden 2018

prosinec 2018

Praha 10

NE

ANO

352

Střední zdravotnická škola,
Ruská 2200/91, 100 00 Praha
10

bezbariérové úpravy ve SŠ a
úprava výtahů bezbariérové
školských zařízeních včetně
inkluzivní vzdělávání, vybavení
vybavení nábytkem, stroji,
nově vzniklých učeben a
didaktickými a
kabinetů nábytkem, didaktickými
kompenzačními pomůckami a kompenzačními pomůckami.

ANO

ANO

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

0

ANO ANO ANO

0

353

Střední zdravotnická škola,
Ruská 2200/91, 100 00 Praha
10

600019471

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

V souladu s moderními trendy
informatického myšlení a
zlepšování digitálních dovedností
napříč odbornými i všeobecnými
vzděláváním,je třeba vybavit a
využívat nové programy a
zařízení.

3,00

leden 2018

prosinec 2018

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

4,00

červenec 2018

prosinec 2018

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

30,00

červenec 2017

srpen 2018

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

programové vybavení pro střih,
3D tiskárnu, graficky plotr,
video,gamedesign, snímací
zařízení na průzkum zájmu
respondentů, animaci a 3D
design a jazykovou labolatoř

1,50

leden 2017

prosinec 2017

Praha 11

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

354

Střední zdravotnická škola,
Ruská 91/2200, 100 00 Praha
10

600019471

V souvislosti s rozvojem ICT je
třeba neustálá inovace serverů a
stavební úpravy a vybavení na počítačového vybavení, tak aby
podporu bezpečného a
bylo zajištěna výuka a využití na
podnětného prostředí SŠ a
základě novějších požadavků a
školských zařízení
zajištění bezpečnosti v oblasti
nelegálního napadení počítačové
infrastruktury

355

Střední zdravotnická škola,
Ruská 91/2200, 100 00 Praha
10

600019471

vybudování odborných,
nová výstavba (včetně
jazykových učeben a kabinetů
vybavení interiéru a exteriéru) pro učitele v nových prostorách půdní vestavba

650031393

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

650031393

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
vybavení jazykových laboratoří ,
potřeb žáků, učebny pro malé včetně interaktivních tabulí a
skupiny žáků, včetně jejich
kuminikační techniky
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,00

březen 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

650031393

pořízení software pro
programování strojů řízených
počítačem pro praktické
vyučování

programové vybavení pro střih,
3D tiskárnu, graficky plotr,
video,gamedesign, snímací
zařízení na průzkum zájmu
respondentů, animaci a 3D
design

1,00

2016

2017

Praha 11

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

1

650031393

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

tiskařský lis, velkoformátová
tiskárna

0,80

březen 2016

srpen 2016

Praha 11

NE

ANO

ANO ANO

ANO

0

600020746

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

optické pomůcky pro ZP s
příslušenstvím

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO

0

356

357

SVOŠUR,Praha 4, Pošepného
nám. 2022, 148 00

SVOŠUR,Praha 4, Pošepného
nám. 2022, 148 00

358

SVOŠUR,Praha 4, Pošepného
nám. 2022, 148 00

359

SVOŠUR,Praha 4, Pošepného
nám. 2022, 148 00

360

Škola Jaroslava Ježka,
Mateřská škola, základní
škola, praktická škola a
základní umělecká škola pro
zrakově postižené,
Loretánská 19, 118 00
PRAHA 1

Bez
1,00odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Škola Jaroslava Ježka,
Mateřská škola, základní
škola, praktická škola a
základní umělecká škola pro
zrakově postižené,
Loretánská 19, 118 00
PRAHA 1

600020746

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

362

Škola mezinárodních a
veřejných vztahů Praha,
Střední odborná škola, s.r.o.,
Michelská 12, 140 00 Praha 4

600005402

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Zřízení virtuální PC učebny, která
potřeb žáků, učebny pro malé
bude odpovídat současným
skupiny žáků, včetně jejich
trendům výuky.
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

363

Škola mezinárodních a
veřejných vztahů Praha,
Střední odborná škola, s.r.o.,
Michelská 12, 140 00 Praha 4

600005402

361

364

365

Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s., Pod
Žvahovem 463, 152 00 Praha
5
Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s., Pod
Žvahovem 463, 152 00 Praha
5

366

Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s., Pod
Žvahovem 463, 152 00 Praha
5

367

Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s., Pod
Žvahovem 463, 152 00 Praha
5

368

Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s., Pod
Žvahovem 463, 152 00 Praha
5

600005780

600005780

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

PC pro zrakově postižené s
příslušným SW

Vzhledem ke stáří budovy a
tloušťkám vnitřních zdí není
možné šíření signálu bez kabelů.

Komunitní centrum pro
nová výstavba (včetně
vzdělávání kulturu a sport +
vybavení interiéru a exteriéru) umělecké školství - pavilon D (2
baletní zkušebny)
pořízení software pro
programování strojů řízených
IT učebna
počítačem pro praktické
vyučování

Bez
1,00odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

0,10

červenec 2016

srpen 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

0,50

září 2016

listopad 2016

Praha 4

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

14,00

květen 2016

srpen 2016

Praha 5

NE

Částečně ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

2,00

květen 2016

srpen 2018

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600005780

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
podnětného prostředí SŠ a
školských zařízení

outdoorové sportoviště

6,00

květen 2016

srpen 2018

Praha 5

NE

NE

ANO ANO ANO

0

600005780

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
bariérových úprav, vnitřního
zařízení a materiálového
vybavení)

Pavilon rehabilitace a kondiční
přípravy

3,00

květen 2016

srpen 2018

Praha 5

NE

Částečně ANO

ANO ANO ANO

0

600005780

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
Audio - video učebna, Laboratoř potřeb žáků, učebny pro malé
studio
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

3,00

květen 2016

srpen 2018

Praha 5

NE

ANO

ANO ANO ANO

0

srpen 2016

Praha 5

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
zateplení

NE

nevím

Praha 1

NE

Spíše ANO

369

Taneční centrum Praha konzervatoř o.p.s., Pod
Žvahovem 463, 152 00 Praha
5

600005780

zateplení budov SŠ a
školských zařízení

Kompletní zateplení budov

370

Taneční konzervatoř hl.m.
Prahy, Křížovnická 7, Praha 1

600004601

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

víceúčelový sál

27,00

květen 2016

15,00 zahájeny před cca 15 lety

ANO

ANO

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

371

372

373

Trojské gymnázium s.r.o.,
Trojská 211/110, 171 00
Praha 7 - Troja

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9
VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

374

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

375

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

376

377

378

379

380

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9
VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

VOŠ a SŠ slaboproudé
elektrotechniky,
Novovysočanská 48/280,
Praha 9

VOŠ a SUŠ V. Hollara, Praha
3, Hollarovo nám. 2

VOŠ a SUŠ V. Hollara, Praha
3, Hollarovo nám. 2

600005895

Učebna jazyků v kombinaci s
výstavba odb. učeben,
počítačovou učebnou, rozšíření
učebny pro ind. učení na
stávajícího počtu 12+1 PC na
základě identifikovaných
16+1 PC s možností využití v
potřeb žáků, učebny pro malé
podobě redakce" (obdoba
skupiny žáků, včetně jejich
fiktivní firmy u SOŠ). Rozšíření
vnitřního zařízení a materiál.
stávající učebny s vybavením pro
vybavení
výuku cizích jazyků. "

1,00

600006174

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

půdní vestavba a realizace 3D
Cave

600006174

nová výstavba (včetně
vybavení interiéru a exteriéru)

600006174

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

600006174

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
stavební úpravy - rekonstrukce
podnětného prostředí SŠ a
tělocvičny
školských zařízení

Praha 7

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

1

25,00
Bez odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

0

nástavba na budově dílen

20,00
Bez odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

pořízení grafického serveru

Bez
0,60odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

0

15,00
Bez odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

NE

ANO ANO ANO

0

rekonstrukce dílen praktického
vyučování

Bez
0,30odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

Spíše ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

rekonstrukce laboratoří a
odborných učeben

Bez
1,00odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

Spíše ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600006174

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

rekonstrukce internetové
kavárny

Bez
0,50odpovědi / nebylo specifikováno
Bez odpovědi

Praha 9

NE

NE

ANO

0

600004970

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

obnova počítačové učebny pořízení HW

0,50

červenec 2017

červenec 2017

Praha 3

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600004970

Pořízení SW a HW pro výuku
informatického myšlení a
digitálních dovedností
financování provozu SW (cloudy)
průřezově napříč odborným i
všeobecným vzděláváním

0,30

září 2018

červenec 2019

Praha 3

NE

ANO

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600006174

600006174

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav
stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

červenec 2017

září 2017

381

VOŠUP A SUPŠ, ŽIŽKOVO
NÁM.1 PRAHA 3

382

VYšší odborná škol astavební
aStřední průmyslová škola
stavební, Praha 1, Dušní 17

383

384

385

VYšší odborná škol astavební
aStřední průmyslová škola
stavební, Praha 1, Dušní 17

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola dopravní,
Praha 1, Masná 18, 110 00

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola dopravní,
Praha 1, Masná 18, 110 00

600004945

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
REPASE OKEN V BUDOVĚ ŠKOLY
(projekty energeticky
udržitelné školy)

2,50

červen 2016

prosinec 2016

Praha 3

NE

NE

1

0,50

2016

2016

Praha 1

NE

Spíše ANO

ANO ANO

ANO

ANO

1

600004619

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

600004619

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
nutnost úpravy učeben odborné
polytechnické výchovy
praxe
(včetně bezbariérových
úprav)

1,00

2016

2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

0

600004643

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé Rekonstrukce počítačové učebny
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,15

únor 2016

březen 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600004643

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,20

červenec 2016

srpen 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

600004643

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé Rekonstrukce jazykové učebny.
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

0,20

říjen 2016

listopad 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

0,25

září 2016

listopad 2016

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

ANO

1

ANO ANO

ANO

1

ANO

ANO

0

nákup 3D tiskáren

Rekonstrukce počítačové
učebny.

386

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola dopravní,
Praha 1, Masná 18, 110 00

387

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola
elektrotechnická Františka
Křižíka, Praha 1, Na Příkopě
16

600020151

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
turbína Francisova pro již
strojů řízených počítačem pro zakoupené soustrojí s čerpadlem
praktické vyučování)

388

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola
elektrotechnická Františka
Křižíka, Praha 1, Na Příkopě
16

600020151

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma
strojů řízených počítačem pro
praktické vyučování)

modernizace stávajícího
vybavení laboratoří

0,30

červenec 2016

prosinec 2016

Praha 1

NE

ANO

389

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola
elektrotechnická Františka
Křižíka, Praha 1, Na Příkopě
16

600020151

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

kompletní rekonstrukce dílen

1,50

červenec 2018

srpen 2018

Praha 1

NE

Spíše ANO

390

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola
elektrotechnická Františka
Křižíka, Praha 1, Na Příkopě
16

391

Vyšší odborná škola
ekonomických studií a
Střední průmyslová škola
potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10

600020151

výstavba odb. učeben,
učebny pro ind. učení na
základě identifikovaných
potřeb žáků, učebny pro malé
skupiny žáků, včetně jejich
vnitřního zařízení a materiál.
vybavení

1,50

červenec 2017

září 2017

Praha 1

NE

ANO

ANO ANO

600004856

pořízení strojů či jiného
vybavení nad 40 tis. Kč (vyjma Nákup nové udírny do cvičných
strojů řízených počítačem pro uzenářských dílen a nové narážky
praktické vyučování)

1,50

červenec 2016

srpen 2016

Praha 2

NE

ANO

392

Vyšší odborná škola
ekonomických studií a
Střední průmyslová škola
potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10

600004856

Pořízení SW a HW pro výuku Roční pronájem licencí na 250 PC
informatického myšlení a
- síťový klient, Windows,
digitálních dovedností
Microsoft Office, ASPI, antivirový
průřezově napříč odborným i program, program na zjišťování
všeobecným vzděláváním
plagiátů

1,00

leden 2016

prosinec 2020

Praha 2

NE

Spíše ANO

393

Vyšší odborná škola
ekonomických studií a
Střední průmyslová škola
potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10

600004856

rozvoj vnitřní konektivity
školy a školských zařízení a
připojení k internetu

Náklady na připojení cca 250
školních PC k internetu za rok

0,60

leden 2016

prosinec 2020

Praha 2

NE

ANO

394

Vyšší odborná škola
ekonomických studií a
Střední průmyslová škola
potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10

600004856

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Vybudování půdní vestavby v
objektu Podskalská 10, Praha 2 s
3 standardními učebnami, 2
jazykové učebny, 1 laboratoř, 3
kabinety,sociální zařízení + výtah
školou

45,00

červenec 2017

srpen 2018

Praha 2

NE

ANO

395

Vyšší odborná škola
ekonomických studií a
Střední průmyslová škola
potravinářských technologií,
Praha 2, Podskalská 10

600004856

stavební úpravy většího
Rekonstrukce školního pivovaru rozsahu - přestavby a
izolace, rozvody vody, odpadů,
rekonstrukce (včetně
elektroinstalace, osvětlení,
bariérových úprav, vnitřního
rekonstrukce technologického
zařízení a materiálového
vybavení, nový nábytek.
vybavení)

0,80

červenec 2017

srpen 2017

Praha 2

NE

Částečně ANO

396

Vyšší odborná škola herecká
s.r.o., Hadovitá 1023/7, 141
00 Praha 4

600020177

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

3,00

červenec 2016

srpen 2016

Praha 4

ANO, dle
podmínek
výzvy

NE

0

Praha 6

PRAVDĚPODO
BNĚ NE v
pronajaté
budově,
musela by být
realizována i
další opatření,
ne jen výměna
oken

NE

0

397

Vyšší odborná škola Husův
institut teologických studií, V
Tišině 3, 160 00 Praha 6

651002834

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

učebna výpočetní techniky

Úprava budovy, systému
vytápění a využití elektřiny ve
škole.

Snížení nákladů na energie výměna oken v pronajaté
budově školy

0,50

červenec 2016

září 2016

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

2

ANO

0

ANO ANO ANO

398

Vyšší odborná škola Husův
institut teologických studií, V
Tišině 3, 160 00 Praha 6

399

Vyšší odborná škola Husův
institut teologických studií, V
Tišině 3, 160 00 Praha 6

Místnost pro knihovnu badatelnu. Cil: Vybudování
místnosti pro knihovnu a studijní
místnost (v současné době škola
stavební úpravy a vybavení na
disponuje malou příruční
podporu bezpečného a
knihovnou v kanceláři studijního
podnětného prostředí SŠ a
oddělení. Škola může vybudovat
školských zařízení
knihovnu a studijní místnost v
prostorách v suterénu budovy a
umožnit studentům badatelskou
činnost).

0,75

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

Spíše ANO

0,35

červenec 2016

září 2016

Praha 6

NE

ANO

600005844

Doplnění SW, dataprojektorů do
zbývajících učeben, nákup
tabletů, výměnu části HW (2
počítačové učebny). V současné
Pořízení SW a HW pro výuku
době máme 15 dataprojektorů a
informatického myšlení a
4 interaktivní tabule, žádné
digitálních dovedností
tablety a ve třech počítačových
průřezově napříč odborným i
učebnách dožilé nebo dožívající
všeobecným vzděláváním
počítače. Vybavení do jedné z
učeben pořídíme v lednu 2016.
Do učeben potřebujeme doplnit
12 dataprojektorů.

1,20

červenec 2016

srpen 2020

Praha 6

NE

ANO

600006506

bezbariérové úpravy ve SŠ a
Venkovní výtah pro ZZO do 2 NP
školských zařízeních včetně
objektů E a F, propojení objektů
vybavení nábytkem, stroji,
E a F v 2 NP pro volný pohyb ZZO
didaktickými a
(přístup k učebnám)
kompenzačními pomůckami

2,50

květen 2017

září 2017

Praha 10

NE

600006506

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně Venkovní výtah pro studenty ZZO
vybavení nábytkem, stroji,
do 2 NP objektu G (přístup k
didaktickými a
učebnám)
kompenzačními pomůckami

1,50

květen 2018

září 2018

Praha 10

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

1,50

červen 2017

srpen 2017

0,40

červen 2017

0,30

červenec 2016

651002834

651002834

400

Vyšší odborná škola
pedagogická a sociální,
Střední odborná škola
pedagogická a Gymnázium,
Praha 6, Evropská 33

401

Vyšší odborná škola sociálně
právní; Jasmínová 3166/37a;
106 00 Praha 10

402

Vyšší odborná škola sociálně
právní; Jasmínová 3166/37a;
106 00 Praha 10

403

Vyšší odborná škola sociálně
právní; Jasmínová 3166/37a;
106 00 Praha 10

600006506

404

Vyšší odborná škola sociálně
právní; Jasmínová 3166/37a;
106 00 Praha 10

600006506

405

Vyšší odborná škola sociálně
právní; Jasmínová 3166/37a;
106 00 Praha 10

600006506

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Přestavba WC v přízemí a
vybudování toalety pro lidi s
postižením

Rekonstrukce silnoproudých,
slaboproudých a datových
rozvodů v pavilonu G

stavební úpravy a vybavení na
podporu bezpečného a
Výstavba venkovní učebny s
podnětného prostředí SŠ a
kapacitou cca. 50 míst k sezení
školských zařízení
stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Vybudování toalet pro ZZO v
objektu G, areál Jahodová 2800

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

0

ANO ANO ANO

0

ANO

ANO

0

NE

ANO

ANO

0

Praha 10

NE

NE

srpen 2017

Praha 10

NE

NE

srpen 2016

Praha 10

NE

ANO

ANO

ANO

0

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

0

406

Vyšší odborná škola sociálně
právní; Jasmínová 3166/37a;
106 00 Praha 10

407

Vyšší odborná škola
textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních
řemesel, Praha 1, U Půjčovny
9

408

Vyšší odborná škola
textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních
řemesel, Praha 1, U Půjčovny
9

409

Vyšší odborná škola
textilních řemesel a Střední
umělecká škola textilních
řemesel, Praha 1, U Půjčovny
9

410

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

411

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

412

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6, Praha 1

600006506

Částečná rekonstrukce vnitřních
stavební úpravy většího
prostor objektu A – zřízení
rozsahu - přestavby a
studentské knihovny, kabinetů a
rekonstrukce (včetně
nových provozních prostor
bariérových úprav, vnitřního
včetně rekonstrukce vnitřního
zařízení a materiálového
výtahu pro ZZO – studenty do
vybavení)
2NP

3,00

červen 2017

září 2017

Praha 10

NE

Částečně ANO

600004627

Úprava bezbariérového vchodu
bezbariérové úpravy ve SŠ a
do budovy a šaten - v souvislosti
školských zařízeních včetně
s úpravou - rozšířením výtahu by
vybavení nábytkem, stroji,
bylo nutné upravit i
didaktickými a
vchody(nájezdy) do budovy, kde
kompenzačními pomůckami
jsou vždy 2 schody

0,10

červenec 2017

srpen 2017

Praha 1

NE

ANO

600004627

Repase a montáž izolačních skel
do oken - Odborný odhad z roku
energetická efektivita budov
2009 předpokládá opravu a
SŠ a školských zařízení
utěsnění veškerých oken
(projekty energeticky
budovy. Výměna oken za nové z
udržitelné školy)
hlediska umístění budovy v
památkové rezervaci Prahy 1
není možná.

5,00

březen 2018

prosinec 2018

Praha 1

ANO, v
případě
realizace
úsporných
opatření,
nikoli pouze
repase oken

NE

600004627

Oprava - rozšíření výtahu pro
pohybově handicapované žáky Výtahová šachta i výtah byl
renovován v r.2002, bohužel se
při těchto opravách nepočítalo s
rozměry vozíku pro
handicapované spoluobčany.
Budova má 4NP. Oprava by
spočívala ve zvětšení zárubní a
výměněn dveří a vchodu do
výtahové kabiny, která je jinak
dostačující.

0,55

červenec 2017

srpen 2017

Praha 1

NE

ANO

NE

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

600020665

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

výměna stávajících plynových
kotlů

1,20

květen 2018

září 2018

Praha 1

ANO, pouze v
případě
instalace
vhodných a
energeticky
efektivních
zařízení
využívajících
obnovitelné
zdroje energie

600020665

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

Řešení akustiky tříd

2,00

2016

2017

Praha 1

NE

NE

600020665

stavební úpravy většího
rozsahu - přestavby a
rekonstrukce (včetně
terénní vlna před vchodem do
bariérových úprav, vnitřního budovy pro bezbariérový přístup
zařízení a materiálového
vybavení)

1,00

2017

2017

Praha 1

NE

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

1

1

ANO

0

1

ANO

ANO

ANO

1

1

Praha 1

SPÍŠE NE, jen
jako součást
celkové
přeměny
budovy

NE

srpen 2017

Praha 2

NE

ANO

červenec 2016

leden 2017

Praha 2

NE

ANO

414

Vyšší odborná škola
zdravotnická Suverénního
řádu maltézských rytířů Ječná
33, Praha 2, 120 00

415

Vyšší odborná škola
zdravotnická Suverénního
řádu maltézských rytířů Ječná
33, Praha 2, 120 00

600020649

stavební úpravy menšího
rozsahu - udržovací práce a
rekonstrukce včetně
bezbariérových úprav

416

Vyšší odborná škola
zdravotnická, Alšovo nábřeží
6, Praha 1

600020665

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Kompletní rekonstrukce
elektroinstalace (silnoproud i
slaboproud)

6,10

květěn 2017

září 2018

Praha 1

NE

NE

600005364

vnitřní zařízení a materiálové
vybavení pro realizaci
praktického vyučování a
polytechnické výchovy
(včetně bezbariérových
úprav)

zařízení

2,00

červenec 2016

srpen 2018

Praha 4

NE

ANO

417

Michael - Soukromá střední a
Vyšší odborná škola, s.r.o.

600020665

energetická efektivita budov
SŠ a školských zařízení
(projekty energeticky
udržitelné školy)

Nový systém osvětlení v celé
budově

8,30

červenec 2016

srpen 2016

600020649

bezbariérové úpravy ve SŠ a
školských zařízeních včetně
vybavení nábytkem, stroji,
didaktickými a
kompenzačními pomůckami

modernizace a výměna
stávajícího vybavení učeben

1,00

červenec 2016

propojení stávajících budov
stavební úpravou a vybudování
výtahu pro bezbariérový přístup
do čyřpodlažní budovy

3,00

1769,53

413

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola, Alšovo
nábřeží 6,Praha 1

1

ANO

ANO

ANO ANO ANO

0

ANO

0

1

ANO ANO

0

