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Postup jednání a předpokládaný 
harmonogram

► 12/2020 – představení myšlenky CETIV Kyjov představitelům krajské 
samosprávy

► 01 – 04/2021 – jednání o sloučení SŠA Kyjov a SOU Kyjov (vznik Střední školy 
polytechnické Kyjov, nositele projektu CETIV Kyjov)

► 06/2021 – schválení vzniku SŠP Kyjov zastupitelstvem Jihomoravského kraje

► 06/2021 nebo 09/2021 – schválení finančních prostředků na přípravu projektu 
CETIV Kyjov ZJMK (projektová dokumentace, studie proveditelnosti, 
projektová žádost)

► 1. 1. 2022 – zahájení činnosti SŠP Kyjov

► 2022 – 2023 – realizace projektu CETIV Kyjov



CETIV Kyjov

► Hlavní aktivity:

o Modernizace vybavení pro výuku žáků školy

o Fablab Kyjov

o Komunitní centrum rozvoje podnikavosti v regionu

► Dotace z IROP 2021+ ve výši cca 50 mil. Kč

► Přínos projektu pro školu, ale i pro Kyjov a okolí – vznik pracovní skupiny pro 
přípravu, realizaci a udržitelnost aktivit projektu (SOU Kyjov, SŠA Kyjov, 
město Kyjov, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, OHK Hodonín, DDM Kyjov, 
firmy, Klub podnikavců Kyjov, …)



Modernizace vybavení pro výuku žáků 
školy

► Stavba nového autoservisu (pozemek, vyjádření SŽDC)

► Stavební úpravy v opravárenské hale, administrativní budově a přístavbě

► Vybudování tříd a dílen pro obor MIE a podnikání (přesun z SOU Kyjov)

► Modernizace technického vybavení dle návrhu SŠA Kyjov

► Zaměření i na elektromobilitu 

► Vybavení pro nový obor autoelektrikář

► Nové vybavení autoškoly



FabLab Kyjov

► Tři části:

o PC učebna s inovativními technologiemi (3D tiskárny, 3D skener, CNC, laserová 

řezačka, termolis, virtuální realita, …)

o Elektrodílna (12 pozic, elektronika, robotika, „klasika“, Arduino, …) 

o Mechadílna (12 pozic, ponky se svěráky, ruční aku nářadí, …) 

► Inspirace FabLabem v Brně

https://www.fablabbrno.cz/#vybaveni


Komunitní centrum rozvoje podnikavosti 
v regionu

► Prostor pro skupinovou výuku žáků

► Prostor pro setkávání s odborníky z praxe (besedy, semináře, workshopy, …)

► Část pro coworking

► Prostor pro další aktivity zaměřené na podnikavost



Dílčí pracovní skupiny

► Modernizace vybavení pro výuku žáků školy

o Petr Koiš, SOU Kyjov

o kois@soukyjov.cz, mob. 774 405 602

► FabLab + Komunitní centrum rozvoje podnikavosti v regionu

o Hana Bednaříková, SOU Kyjov

o bednarikova@soukyjov.cz, mob. 774 405 607
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