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KVALITNĚJŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEMESLNÍKŮ NA SŠP – 
 NÁSTAVBA UČEBNOVÉHO PAVILONU 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU: 

 

Název projektu:  Kvalitnější vzdělávání řemeslníků na SŠP 

– nástavba učebnového pavilonu 
Registrační číslo projektu:   CZ. 1.12/2.2.00/16.00894 

Název operačního programu:  ROP 

Datum realizace projektu:   8/2010 – 6/2011 

Délka projektu:   11 měsíců 

Předpokládané celkové náklady:  36 465 440,- 

Výše dotace z RR:   21 814 465,99  

Olomoucký kraj:    14 650 974,-   

Příjemce finanční podpory:   Olomoucký kraj 

 

CÍLE A OBSAH PROJEKTU: 

 
 

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava, podoblast podpory 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání. 

Projekt je spolufinancován v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 

Střední Morava. 

Projektem reagujeme na klíčové téma rozvoje regionu - investice do školství. Cílem projektu je 
zatraktivnění a zkvalitnění prostředí učebních oborů, aby se zvýšil počet a kvalita vzdělání budoucích 
řemeslníků. Zároveň projektem reagujeme na přeliv studentů z učňovských oborů zakončeným výučním 
listem na obory s maturitou zvýšením a zkvalitněním kapacit učeben teorie. Střední škola polytechnická, 
Olomouc, Rooseveltova 79 nabízí obě varianty studia. V současné době v areálu školy jsou učebny, 
jsou však zastaralé a kapacitně nedostačují.  
 
Předmětem projektu je nadstavba učebnového pavilonu, tím se zvýší kvalita a kapacita vyučovacích 
prostor pro řemeslníky. Učebnový pavilon je čtyřpodlažní objekt. Projekt řeší nadstavbu 5.NP a přístup 
dvěma vnitřními schodišti a jedním venkovním schodištěm a novým výtahem. Projekt nepřímo přispěje 
i ke zvýšení kapacit ubytování pro studenty (nejen SŠP, ale i pro žáky Polygrafické školy). Tím, že 
vytvoříme nové a kvalitnější učebny, budeme moci přesunout současnou výuku z prostor internátu. 
Ušetřené prostory budou moci využívat i studenti Polygrafické školy, kterým jejich škola nemůže 
podobné služby nabídnout. Dostavba respektuje vyhlášku č. 369/2001 Sb., o technických požadavcích 
zabezpeč užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstupem projektu bude 
9 odborných učeben, prezentační prostory, 3 kabinety, úklidové prostory a WC. 

Dodavatelem této investiční akce je Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 

 


