
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Příloha č. 1

I. Identifikace vazby projektového záměru

Operační program Integrovaný regionální operační program 2021–2027

Prioritní osa Prozatím nevyplňovat

Investiční priorita Prozatím nevyplňovat

Specifický cíl

Specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a
kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo
jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a
odbornou přípravu

II. Identifikace žadatele a partnerů

Žadatel Název IČ, sídlo

Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková
organizace
IČ: 00053163
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov

Partner 1 Název, IČ, sídlo

III. Specifikace připravovaného projektu

Název projektu Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Zkrácený název projektu CETIV Kyjov

Iniciátor projektu Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace

Předmět projektu - Modernizace technického vybavení učeben a dílen
- Vybudování centra inovativních technologií a centra pro

komunitní rozvoj podnikavosti
- Stavební úpravy

Cíle / očekávané přínosy projektu Hlavním cílem projektu je přeměna Střední školy polytechnické
Kyjov, p. o., subjektu vzniklého sloučením Střední školy
automobilní Kyjov a Středního odborného učiliště Kyjov na
vzdělávací instituci, jejíž absolventi budou odborně lépe připravení,
budou schopni pracovat s moderními technologiemi a bude u nich
posílena iniciativa, kreativita a podnikavost.
Další cíle:

● Rozšíření spolupráce se vzdělavateli a zaměstnavateli
v regionu.

● Modernizace vybavení odborných učeben a dílen
odborného výcviku.

● Vybudování centra výuky inovativních technologií (FabLab
Kyjov).
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● Vytvoření komunitního centra pro rozvoj podnikavosti
v regionu.

Východiska - Vybavení dílen odborného výcviku automobilních oborů
vzdělání již neodpovídá ani běžnému standardu u budoucích
zaměstnavatelů. Škola musí rovněž reagovat na trend
alternativních pohonů automobilů a narůstající množství
elektroniky sloužící k jejich ovládání.

- Škola má nedostatečnou kapacitu dílen a odborných učeben
pro instalatérské a elektro obory.

- Škola nemá možnost využívat ke vzdělávání žáků inovativních
technologií, protože většinou z nich nedisponuje.

- Nedostatečné propojení s ostatními vzdělavateli v regionu a
nízká míra komunitního zapojení školy do dění v regionu.

Popis projektu Veškeré aktivity proběhnou v místě poskytovaného vzdělávání
Nádražní 471, 697 01 Kyjov.
Modernizace dílen odborného výcviku automobilních oborů
vzdělání spočívá v kompletní obnově vybavení karosárny,
pneuservisu, emisní stanice, opravárenské haly a dílen ručního a
strojního obrábění kovů.
V nevyužitých prostorech administrativní budovy a přístavby
internátu budou vybudovány odborné učebny a dílny pro žáky
maturitních oborů vzdělání Autotronik (kód: 39-41-L/01) a
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (kód:
39-41-L/02) a učebního oboru Autoelektrikář (kód: 26-57-H/01).
V přízemí budovy školy bude vybudované zázemí pro komunitní
aktivity v oblasti podnikavosti.
V přízemí přístavby internátu bude vybudován FabLab Kyjov,
prostor naplněný moderními technologiemi s kompletně vybavenou
mechadílnou a s kompletně vybavenou elektrodílnou.
Stavební úpravy budou spočívat především ve vybudování haly pro
výuku alternativních pohonů, v úpravě dispozicí (přebudování
stávajících volných kapacit na odborné učebny a dílny), posílení a
úpravě elektroinstalace, rozšíření LAN a zkvalitnění sociálního
zázemí.

Indikátory výstupů projektu Prozatím nevyplňovat

Cílové skupiny projektu - Žáci a učitelé žadatele
- Žáci základních škol z okresu Hodonín
- Žáci Domu dětí a mládeže Kyjov, p. o.
- Žáci a zaměstnanci spolupracujících středních škol

z Jihomoravského kraje
- Zaměstnanci firem a občané regionu zapojení do komunitních

aktivit

Přínosy projektu pro cílové skupiny Žákům školy bude poskytnuta kvalitnější odborná příprava v nově
vytvořených a moderně vybavených vzdělávacích kapacitách.
Budou pracovat s technologiemi, které jsou využívány v praxi a
seznámí se i s technologiemi inovativními, které v současnosti
nacházejí širší aplikační uplatnění.
Vybudováním nových odborných učeben bude umožněno zvýšení
dělení výuky žáků školy do skupin, čímž dojde k vetší
individualizaci, a tedy i ke zkvalitnění výuky.
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U pedagogických pracovníků bude největším přínosem posun
jejich odborných kompetencí směrem k současným trendům
v praxi.
Nově pořízené vybavení bude sdíleno s žáky spolupracujících
středních škol, s žáky základních škol v regionu, ale i s žáky Domů
dětí a mládeže Kyjov v rámci zájmového vzdělávání.
Město Kyjov i Okresní hospodářská komora Hodonín aktivně
pracují na rozvoji podnikavosti v regionu. Komunitní centrum při
škole by mělo sloužit k setkávání aktivních občanů, zástupců firem,
ale i žáků školy. Zde by mělo docházet ke sdílení zkušeností, ke
vzniku novým podnikatelských záměrů, k hledání nových
zaměstnanců, …

Harmonogram projektu
(předpokládaný termín realizace)

04/2022 – 02/2023 – příprava dokumentace ke stavebním úpravám
a podání žádosti o stavební povolení
02 – 03/2023 – zpracování projektové žádosti a studie
proveditelnosti
03 – 05/2023 – zpracování záměru reprodukce majetku a
zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a jejich projednání
v orgánech kraje
06 – 07/2023 – realizace veřejných zakázek a výběr dodavatelů a
zhotovitelů; uzavření smlouvy o úvěru na předfinancování akce
08 – 12/2023 – stavební úpravy
12/2023 – 01/2024 – dodávka nového vybavení
02 – 03/2024 – ukončení realizace projektu a předložení závěrečné
zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu

Předpokládané náklady na realizaci
projektu

Předpokládané celkové náklady 77,5 mil. Kč celkem
Z toho:
Předpokládané způsobilé: 75 mil. Kč
Předpokládané nezpůsobilé: 2,5 mil. Kč

Poznámka: Prozatím nevyplňovat
Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně xxx %
celkových způsobilých výdajů projektu zejména:

● výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu……..
● pořízení vybavení.

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně xxx %
celkových způsobilých výdajů projektu zejména:

● nákup pozemků,
● zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP,

autorský dozor),
● projektová dokumentace stavby, EIA,
● studie proveditelnosti,
● osobní náklady manažera projektu,
● pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací

projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových
řízení),

● povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel),

Zdroje financování projektu 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
5 % Státní rozpočet

10 % příjemce dotace
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Potenciální rizika projektu a jejich
eliminace

Nezískání finančních prostředků z fondů EU – eliminace tohoto
rizika bude realizována prostřednictvím kvalitní přípravné fáze za
pomocí odborníků na získávání prostředků z fondů Evropské unie.
Neschopnost realizace takto stavebně a finančně náročného
projektu – na realizaci projektu bude za Střední školu
polytechnickou Kyjov pracovat stabilní projektový tým, který již
realizoval projekty ve výši cca 80 mil. Kč.
Nedostatečné využití vybudovaných kapacit – v současnosti má
škola naopak nedostatek vzdělávacích kapacit, který výrazně
limituje zkvalitňování odborné přípravy žáků a celkově i rozvoj
školy. Realizací projektu dojde k odstranění tohoto limitujícího
prvku. Demografický vývoj v Jihomoravském kraji i na okrese
Hodonín také ukazuje, že dojde v nejbližších letech k navýšení
počtu žáků vstupujících do středního vzdělávání.

Předpokládané personální nároky
na realizaci projektu (Projektový
tým)

Administrace projektu bude provedena Odborem investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Za Střední školu
polytechnickou Kyjov se na realizaci projektu bude podílet několik
zaměstnanců, kteří budou tyto činnosti vykonávat v rámci svého
stávajícího pracovního úvazku. Bude se jednat o zaměstnance,
kteří mají dlouhodobé zkušenosti s realizací projektů
spolufinancovaných z EU.

Zdůvodnění potřebnosti realizace
projektu

● Vybavení odborných škol musí korespondovat s běžně
používanými technologiemi ve firmách. Realizace projektu
přispěje k odstranění disproporce v této oblasti, a to
především u automobilních oborů vzdělání.

● Škola v současnosti nedisponuje dostatečným počtem
učeben a dílen, který by umožňoval zkvalitnění výuky
prostřednictvím většího dělení na skupiny do hodnoty PHmax
určené dle počtu žáků a počtu tříd nařízením vlády č.
123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky
financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu,
střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo
svazkem obcí. Vybudováním nových odborných učeben a
dílen dojde k většímu dělení tříd na skupiny, a tedy i
k potřebné větší individualizaci výuky.

● V regionu není instituce, která by systematicky
popularizovala polytechniku. Tuto ambici má Střední škola
polytechnická Kyjov, p. o. prostřednictvím vybudování
plnohodnotného FabLabu v prostorách školy. FabLab Kyjov
bude nabízet různé typy vzdělávacích programů pro
základní školy, a rovněž zde budou probíhat kroužky pro
děti organizované Domem dětí a mládeže Kyjov, p. o.

● Ve městě Kyjově funguje Klub podnikavců Kyjov a velmi
aktivní Okresní hospodářská komora Hodonín. Větší míře
spolupráce školy s těmito organizacemi především v oblasti
podnikavosti brání absence společně sdílených prostor.
V rámci realizace projektu dojde k vybudování komunitního
centra v přízemí budovy školy.

Soulad projektu se strategickými
dokumenty JMK

Vazba na Krajský akční plán II rozvoje vzdělávání
Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj - zřizovatel Střední školy polytechnické Kyjov,
p.o. si ve svém Krajském akčním plánu II definoval v rámci obecné
priority „Podpora polytechnického vzdělávání“ obecný cíl
„Zlepšit vybavenost škol pro polytechnické vzdělávání“. Hlavní
aktivitou školy v této oblasti bude zkvalitnění a rozšíření zázemí pro
odbornou přípravu žáků školy. Bez moderních a inovativně

Strana: 4 z 5



vybavených výukových prostor nelze úspěšně realizovat ani další
cíl „Popularizovat polytechnické vzdělávání, podporovat
informovanost rodičů a žáků“. Vytvoření FabLabu Kyjov, centra pro
seznámení s inovativními technologiemi, přispěje díky jeho sdílení
s ostatními školami k popularizaci polytechnického vzdělávání.
Další obecnou prioritou Krajského akčního plánu II, na kterou mají
vazbu aktivity projektu, je „Podpora kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě“. Vybudováním a provozováním
komunitního centra při škole zaměřeného na podporu podnikavosti
dojde k naplňování těchto obecných cílů „„Posílit předpoklady
uvnitř škol k systémové výchově podnikavých absolventů“ a
„Rozvíjet KK k podnikavosti propojením žáků/studentů s praxí a
realitou“.

Vazba na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy Jihomoravského kraje 2020 – 2024
Aktivity projektu jsou plně v souladu se 3. prioritou návrhové části
Dlouhodobého záměru – „Sbližování vzdělávání a trhu práce“.
Modernizace vybavení školy, vybudování inovativního centra
(FabLabu), propojení lokálních aktérů k rozvoji podnikavosti
(komunitní centrum), sdílení technologií a popularizace
polytechnického vzdělávání povede k naplňování specifických cílů
„Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a
zaměstnavatelů„, „Podpora podnikavosti, iniciativy a kreativity“,
„Rozvoj škol jako center celoživotního učení“.

Vazba na Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje
2021 – 2027
Střední škola polytechnická Kyjov má ambici stát se součástí
otevřeného a atraktivního inovačního ekosystému, systému
založeného na efektivní spolupráci jednotlivých aktérů v území.
Realizací aktivit projektu bude docházet k naplňování některých
specifických cílů definovaných v Návrhové části Regionální
inovační strategie. Mezi tyto cíle patří např. „Znásobit počet lidí
s touhou podnikat, kteří zakládají vlastní firmu“, „Vybudovat systém
plošné osvěty a rozvoje podnikavosti“, „Zajistit kvalitní systém
vzdělávání mladých v oborech STEAM na ZŠ a SŠ“ nebo „Zavést
plošný systém popularizace vědy, techniky a rozvoje digitálních
gramotností“.
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