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39. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) 
pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 – korespondenční 
 

Datum jednání:  8. března  –  15. března 2021 

Program:   

1. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0672 „Modernizace výuky informačních technologií II“, 
předkladatel: Moravskoslezský kraj 

2. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0673 „Výuka pro Průmysl 4.0 II“, předkladatel: 
Moravskoslezský kraj 

3. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0675 „Modernizace školních dílen 2 - učebny 
automatizace, elektro a IT“, předkladatel: Střední odborná škola Třineckých železáren 

4. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0676 „Výstavba a modernizace elektro laboratoří za 
účelem zvyšování odborných kompetencí“, předkladatel: Střední odborné učiliště stavební, 
Opava, příspěvková organizace 

5. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0678 „Modernizace odborných učeben v Polském 
Gymnáziu, Český Těšín“, předkladatel: Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace 

6. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0683 „Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie 
a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.“, předkladatel: Střední škola hotelnictví, gastronomie a 
služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o. 

7. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0684 „Modernizace pěti multimediálních učeben pro 
výuku cizích jazyků a kabinetu pedagogů“, předkladatel: Střední průmyslová škola 
elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 

8. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0685 „Gymnázium Český Těšín - Specializovaná učebna 
fyziky a dalších přírodovědných předmětů“, předkladatel: Gymnázium Josefa Božka, Český 
Těšín, přísp. org. 

9. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0686 „Odborné učebny pro automatizaci a robotiku“, 
předkladatel: EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o. 

10. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0687 „Moderní výuka přírodovědných předmětů na 
gymnáziu Hello“, předkladatel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 

11. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0688 „iPady a notebooky ve výuce na Gymnáziu Ostrava-
Hrabůvka“, předkladatel: Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

12. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0689 „Modernizace odborných učeben“, předkladatel: 
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 

13. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0690 „Rozvoj a podpora práce s informačními 
technologiemi a výpočetní technikou a podpora komunikace v cizích jazycích na 
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mezinárodním gymnáziu v Ostravě“, předkladatel: 1st International School of Ostrava - 
mezinárodní gymnázium, s.r.o. 

14. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0691 „Nákup vybavení pro posílení odborných 
kompetencí technických a řemeslných oborů.“, předkladatel: Střední škola, Bohumín, 
příspěvková organizace 

15. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0692 „Moderní odborné učebny na OA a SOŠ logistická, 
Opava“, předkladatel: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, 
příspěvková organizace 

16. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0693 „Modernizace školy AVE ART Ostrava“, 
předkladatel: AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní 
umělecká škola, s.r.o. 

17. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0694 „Elektrotechnická laboratoř na Střední odborné 
škole Frýdek-Místek“, předkladatel: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace 

18. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0695 „Modernizace učeben pro výuku předmětů 
přírodních věd, cizích jazyků a digitálních technologií na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín“, 
předkladatel: Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. 

19. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0696 „Polytechnická a přírodovědná multifunkční ICT 
učebna TRIA“, předkladatel: TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
A VEŘEJNÉ SPRÁVY, s.r.o. 

20. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0697 „Výstavba svářečské školy včetně sociálního zázemí 
a dovybavení o nové pracoviště s moderními svářečskými trenažéry“, předkladatel: 
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 

21. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0698 „Vybudování učebny pro technické vzdělávání“, 
předkladatel: Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o. 

22. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0699 „Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL“, předkladatel: 
AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 

23. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0700 „Zkvalitnění výukového prostředí žáků AGEL Střední 
zdravotnické školy a VOŠ“, předkladatel: AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická s. r. o. 

24. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0701 „Rozvoj odborného vzdělávání - Obchodní akademie 
s.r.o.“, předkladatel: Obchodní akademie s.r.o. 

25. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0702 „Rozvoj odborného vzdělávání - Střední odborná 
škola ochrany osob a majetku s.r.o.“, předkladatel: Střední odborná škola ochrany osob a 
majetku s.r.o. 

26. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0703 „Nákup HW a SW pro fyzikální a chemická měření a 
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pro výuku počítačových systémů včetně rozvoje vnitřní konektivity“, předkladatel: Střední 
odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

27. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné 
školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0704 „Odborná učebna ICT“, předkladatel: Střední 
odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. 

28. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0707 „HARD BUT WELL“, předkladatel: HARD BUT WELL s.r.o. 

29. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0708 „MOBILE LED VIDEO AUDIO STUDIO“, předkladatel: MOBILE 
LED VIDEO AUDIO STUDIO s.r.o. 

30. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0709 „Sociální podnik – prádelna MG Senior Centrum OP s.r.o.“, 
předkladatel: MG Senior Centrum OP s.r.o. 

31. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0710 „Sociální podnikání Půjčovna lešení Ostrava s.r.o.“, 
předkladatel: Půjčovna lešení Ostrava s.r.o. 

32. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0711 „Sociální podnik - RDTT food company s.r.o.“, předkladatel: 
RDTT food company s.r.o. 

33. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0712 „Sociální podnikání WeKool s.r.o.“, předkladatel: WeKool 
s.r.o. 

34. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0714 „Prodejna potravin s řeznictvím v sociálně vyloučené 
lokalitě v Ostravě - Přívoze.“, předkladatel: HRS COSMETICS s.r.o. 

35. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0715 „Projekt Havířovský sociální podnik“, předkladatel: 
Havířovský sociální podnik, s.r.o. 

36. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0716 „Pořízení nové technologie ve společnosti Uklidator.cz, 
s.r.o.“, předkladatel: Uklidátor.cz, s.r.o. 

37. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0717 „Administrativní sídlo společnosti Vizualizační studio Khýr 
s.r.o.“, předkladatel: Vizualizační studio Khýr s.r.o. 

38. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0718 „Sociální podnik – cukrárenská výrobna a prodejna v 
Ostravě“, předkladatel: Cukrárna Valérie s.r.o 

39. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0719 „GLOBY Centrum“, předkladatel: GLOBY s.r.o 

40. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0720 „Sociální podnik - Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, 
předkladatel: Kardioplicní rehabilitace s.r.o. 

41. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Výstavba a modernizace 
přestupních terminálů III ITIOVA/3.1.1/47/IROP/50/0713 „Rekonstrukce přestupního uzlu 
Důl Odra“, předkladatel: Statutární město Ostrava 
 
 

Dne 8. 3. 2021 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o 

projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu 

hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou Řídicího výboru ITI z důvodu výjimečné situace 
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celosvětové pandemie SARS CoV-2 a v této souvislosti vydaného nařízení vlády v souladu s čl. 5 a 6 

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Jedná se o podklady k materiálům - 

přijatým projektovým záměrům (dále jen PZ) do výzvy Nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy 

III, č. 46 Sociální podnikání II a č. 47 Výstavba a modernizace přestupních terminálů III, které musí být 

projednány tak, aby mohly být předloženy žádosti do systému MS2014+. Hlasování probíhalo ve dnech 

8. 3. – 15. 3. 2021. 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni 

náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, tj. do 15. 

3. 2021. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním 

hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních 

dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV ITI elektronickou cestou zaslán 

celkový výsledek hlasování. 

Pokud usoudíte, že u některého z bodu jste ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která 

do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole “zdržel/a“. V jiném případě Vás 

prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému 

jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář.  

 

Hlasování se zúčastnilo 10 ze 14 členů (účast 71 %), usnesení byla přijata.  

 

Úvod k bodům 1-27 

 

Dne 7. 1. 2021 byl ukončen příjem PZ do výzvy Nositele ITI č. 45 zaměřené na podporu středních a 
vyšších odborných škol III. Alokace výzvy je 66.5 mil. Kč z EU.  
Výzva podporuje modernizace, rekonstrukce odborných učeben a nákup vybavení v souladu 

s klíčovými kompetencemi (dále jen KK) dle IROP: 

− Komunikace v cizích jazycích, 

− přírodní vědy, 

− technické a řemeslné obory, 

− práce s digitálními technologiemi. 

 

Podmínky byly nastaveny tak, že: 

uznatelnými výdaji jsou rekonstrukce, modernizace (včetně stavebních prací) odborných učeben, 

nákup vybavení, pořízení konektivity. Dále musí PZ řešit alespoň minimální rozsah bezbariérovosti, ale 

pouze v rámci neuznatelných výdajů. 

V souladu se Strategií ITI v klíčové kompetenci „technické a řemeslné obory“ jsou podporovány 
stavební úpravy odborných učeben středních a vyšších odborných škol, které vyučují skupiny oborů 18 

Informatika, 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, 23 Strojírenství a 
strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická 
chemie a chemie silikátů a 53 Zdravotnictví.  U rekonstrukcí a modernizací odborných učeben 
v návaznosti na ostatní klíčové kompetence není omezení.  
 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu je stanoveno na 30. 6. 2023. 

 

https://itiostravsko.cz/vyzva-c-45-na-predkladani-projektovych-zameru-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-iii/
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Výzva je nastavena tak, že Řídicí výbor ITI může udělit souhlasné stanovisko až do 120 % výše stanovené 

alokace, tzn. až do 79,8 mil. Kč.  

Do této výzvy bylo předloženo 28 PZ s celkovým požadavkem na alokaci z EU 135,8 mil. Kč. Jeden PZ 

byl podán duplicitně a jeden nesplnil podmínku výzvy - min. výše celkových způsobilých výdajů:  
1 000 000 Kč. Předkladatel Gymnázium, Havířov-Podlesí, p. o. předložil PZ s CZV ve výši 600 tis. Kč. 
V konečném důsledku bude seřazeno 26 PZ za celkovou požadovanou podporu EU 121,3 mil. Kč.  
 

Vzhledem k výši celkové požadované podpory EU všech předložených PZ (překročeno 120 % alokace 
EU stanovené ve výzvě) je nutné PZ seřadit dle kvalitativních ukazatelů, které jsou obsaženy v příloze 
č. 1 každého projektového záměru:  

• úspěšnost žáků (absolventů) v přijetí na VŠ,  

• úspěšnost žáků (studentů) v soutěžích,  

• dlouhodobá spolupráce s firmami (exkurze, praxe, stáže apod.),  

• přeshraniční stáže žáků (studentů),   

posuzováno v rámci jedné školy (za jednotlivá IZO školy).  
 
Každý ukazatel má jinou „váhu“, která bude zohledněna ve výsledném pořadí.  
Váha:  

• úspěšnost žáků (absolventů) v přijetí na VŠ - /4/  

• úspěšnost žáků (studentů) v soutěžích - /3/  

• dlouhodobá spolupráce s firmami - /2/ (exkurze, praxe, stáže apod.)  
• přeshraniční stáže žáků (studentů) - /1/  

 
Výsledné hodnoty v rámci jednotlivých ukazatelů se sečetly do konečného výsledku za střední školu a 

seřadily PZ podle dosaženého ukazatele (s největším dosaženým bodovým hodnocením po nejnižší). 

Hranice pro úspěšnost a podpořitelnost je 120 % alokace stanovené ve výzvě, tzn. 79,8 mil. Kč. 

Viz příloha č. 42 Vyhodnocení souboru PZ, list Seřazení PZ. 

 

V pátek 26. 6. 2021 byly poradní skupině Vzdělanější a zaměstnanější region poslány podklady ke 

korespondenčnímu hlasování, které probíhalo do 5. 3. 2021. V rámci posledního hlasování manažer ITI 

obdržel námitku pana Kozáka (člena poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region) proti 

nastavení podmínek výzvy s návrhem na její zrušení, e-mail je přílohou č. 48 tohoto materiálu. 

Vzhledem k tomu, že v té době byla již usnesení přijata, prostá většina členů již hlasovala, bylo 

odesláno po domluvě s expertem poradní skupiny všem členům vyjádření manažera ITI, které je 

obsaženo v příloze č. 48.   

 

Bod 1 – Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0672 „Modernizace 
výuky informačních technologií II“, předkladatel: Moravskoslezský kraj 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci předloženého PZ předkladatel řeší modernizaci a rozšíření vybavení odborných učeben 

počítačových sítí ve vybraných středních školách vyučující obory Informační technologie a 

Telekomunikace. Stavební práce nejsou plánovány.  Většina požadované dotace bude použita na nákup 

vybavení.  V PZ je počítáno s modernizací těchto SŠ:  

1. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, 



 

Zápis 
 

  

 

2. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

            zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 

3. Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace, 

4. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, 

5. Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace. 

 
V rámci posouzení manažerem ITI byl odhalen nedostatek, nesoulad přílohy č. 1, tento nedostatek byl 

odstraněn.  

Projektový záměr ve verzi 2 po přepracování a výstup PS ITIjsou přílohou č. 1 předloženého materiálu.  
 
Návrh PS ITI: 

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 322/39:  
Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace výuky informačních 

technologií II“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0672 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 Bod 2 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0673 „Výuka pro 
Průmysl 4.0 II“, předkladatel: Moravskoslezský kraj 
 
Důvodová zpráva: 

PZ se zaměřuje rozšíření vybavení robotických pracovišť na 6 školách. Současně se v PZ řešitelé chtějí 

zaměřit na modernizaci a dovybavení učeben Mechatroniky. Dohromady se jedná o 10 učeben. 

Stavební úpravy nejsou součástí aktivit PZ.  

Střední školy řešení v rámci předloženého PZ:  

1. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

2. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

3. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace 

4. Střední škola průmyslová a umělecká Opava, příspěvková organizace 

5. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace 

6. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace 

V rámci posouzení manažerem ITI byl odhalen nedostatek, nesoulad přílohy č. 1, tento nedostatek byl 

odstraněn.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 po přepracování a výstup PS ITIjsou přílohou č. 2 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI: 

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   



 

Zápis 
 

  

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 323/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Výuka pro Průmysl 4.0 II“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0673 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

Bod 3 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0675 „Modernizace 
školních dílen 2 - učebny automatizace, elektro a IT“, předkladatel: Střední 
odborná škola Třineckých železáren 

 
Důvodová zpráva: 

Předložený PZ počítá s aktivitami - modernizace 8 odborných učeben (2x počítačová, elektrolaboratoř, 

3D modelování SolidWorks, laboratoř elektrotechniky, laboratoř automatizace, laboratoř silnoproudé 

elektroniky a dílna inteligentní elektroinstalace.  

V rámci posouzení PZ manažerem ITI byl odhalen formální nedostatek, přiložena nepovinná příloha 

s výčtem nakupovaného vybavení byla zaměněna. Tento nedostatek byl odstraněn.  

 

Projektový záměr ve verzi 2 po přepracování a výstup PS ITIjsou přílohou č. 3 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 324/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace školních dílen 2 - učebny 

automatizace, elektro a IT“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0675 není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání 

projektových záměrů. 

Bod 4 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0676 „Výstavba a 
modernizace elektro laboratoří za účelem zvyšování odborných kompetencí“, 
předkladatel: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková 
organizace 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel PZ počítá s modernizací 2 odborných učeben – nové elektrolaboratoře, která bude 

realizována ze stávajících školních šaten a současné elektrolaboratoře.  

 
Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 4 předloženého materiálu.  
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Návrh PS ITI:  
Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 325/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Výstavba a modernizace elektro laboratoří za 

účelem zvyšování odborných kompetencí“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0676, přispívá k naplnění 

Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a 

konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru.  

 

Bod 5 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0678 „Modernizace 
odborných učeben v Polském Gymnáziu, Český Těšín“, předkladatel: Polské 
gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, 
příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 

Dle předkladatele PZ byl za účelem zjištění nedostatků ve škole byla provedena důkladná analýza 

infrastruktury pro vzdělávání na střední škole. Důraz byl kladen na výuku cizích jazyků, informatiky a 

přírodovědných předmětů. 

Byly nalezeny nedostatky a problémy, jež limitují kvalitu vzdělávání, proto předložený PZ řeší 

modernizaci 4 odborných učeben – učebny fyziky, chemie, počítačové učebny a multimediální. 

  

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 5 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 326/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace odborných učeben v Polském 

Gymnáziu, Český Těšín“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0678, přispívá k naplnění Strategie ITI 

ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje 

soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 
 
 
 



 

Zápis 
 

  

 

Bod 6 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0683 „Chemická 
laboratoř ve SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.“, 
předkladatel: Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD 
Šilheřovice s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 
Předmětem PZ je realizace odborné učebny chemie. Škola v současné době disponuje pro odborné 

předměty malou chemickou laboratoří, která je již prostorově nevyhovující. Škola také nedisponuje 

vybavením odpovídajícím současným požadavkům na využívání moderních metod ve výuce pro obor 

Analýza potravin a Nutriční asistent.  

 
Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 6 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 327/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, 

gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0683 není 

v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 

nositele ITI k předkládání projektových záměrů. 

 

Bod 7 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0684 „Modernizace 
pěti multimediálních učeben pro výuku cizích jazyků a kabinetu pedagogů“, 
předkladatel: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, 
příspěvková organizace 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel PZ chce v rámci projektového záměru realizovat 5 jazykových učeben a souvisejícího 

kabinetu. Škola klade velký důraz na kvalitní výuku cizích jazyků, jejichž aktivní znalost usnadňuje 

žákům a později úspěšným absolventům přístup k informacím a umožňuje uplatnění i na mezinárodním 

trhu práce.  

V rámci posouzení manažerem ITI byl odhalen nedostatek, nesoulad přílohy č. 1 s přílohami č. 1 u PZ, 

které předložil MSK a v jehož PZ je předmětná SŠ obsažena. Tento nedostatek byl odstraněn.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 po přepracování, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 7 
předloženého materiálu.  
 

 



 

Zápis 
 

  

 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 328/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace pěti multimediálních učeben 

pro výuku cizích jazyků a kabinetu pedagogů“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0684, přispívá 

k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné 

školy III a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru. 

 

Bod 8 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0685 „Gymnázium 
Český Těšín - Specializovaná učebna fyziky a dalších přírodovědných 
předmětů“, předkladatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, přísp. org. 
 
Důvodová zpráva: 

Aktuální stav učeben neumožňuje výuku přírodovědných předmětů v souladu s moderními prvky 

výuky, proto předkladatel PZ chce realizovat modernizaci stávající učebny na novou specializovanou 

učebnu fyziky a dalších přírodovědných předmětů. 

 
Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 8 předloženého materiálu.  

 
Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 329/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Gymnázium Český Těšín - Specializovaná učebna 

fyziky a dalších přírodovědných předmětů“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0685, přispívá k naplnění 

Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a 

konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru.  
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Bod 9 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0686 „Odborné 
učebny pro automatizaci a robotiku“, předkladatel: EDUCA – Střední odborná 
škola, s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel PZ rámci předloženého projektového záměru chce realizovat modernizaci 3 učeben - 

robotické, SMART a IT. SŠ chce docílit zlepšení připravenosti žáků/absolventů, které mají prokazovat 

ve svém prvním a následným zaměstnáním.  

V rámci formuláře PZ byl uveden chybně předpokládaný termín ukončení realizace PZ, po upozornění 

byla formální chyba napravena.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 po opravě a výstup PS ITI  jsou přílohou č. 9 předloženého materiálu.  

 
Návrh PS ITI:  

Za předpokladu snížení požadavku předloženého PZ na podporu EU z 4 237 020 Kč na 3 855 237 Kč 

(hranice 120 % volné alokace výzvy) je možno jej podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 41 se PZ částečně 

umístil do 120 % alokace stanovené ve výzvě.  

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 330/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Odborné učebny pro automatizaci a 

robotiku“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0686, přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru za předpokladu 

úpravy předloženého PZ – snížení požadované podpory EU. 

 

Bod 10 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0687 „Moderní 
výuka přírodovědných předmětů na gymnáziu Hello“, předkladatel: 
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci PZ chce předkladatel zrealizovat mobilní učebnu přírodních věd se zapojením virtuální reality. 

V minulosti již novojičínské gymnázium tuto myšlenku díky ITI zrealizovalo. Předkladatel s uvedeným 

gymnáziem spolupracovalo v rámci své vlastní přípravy předloženého PZ.   

 
Projektový záměr, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 10 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

 



 

Zápis 
 

  

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 331/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Moderní výuka přírodovědných předmětů 

na gymnáziu Hello“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0687, přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

Bod 11 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 

– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0688 „iPady a 

notebooky ve výuce na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka“, předkladatel: 

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 
 
Důvodová zpráva: 

Předložený PZ chce realizovat 3 odborné učebny – počítačové. V rámci souladu PZ s KAP se přiznali 

k duplicitnímu využití již použitého projektu. Vzhledem k nedostatečně ošetřené metodické podpoře 

pro vyřazení z posouzení byl tento problém konzultován s CRR a poté s ŘO.  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 11 předloženého materiálu.  

 
Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne ŘO nezaslal stanovisko k dotazu na soulad předmětného 

PZ s KAP je PZ navržen na soulad.  V případě vyřazení žádosti z hodnocení, budou uvolněné finanční 

prostředky nabídnuty náhradním projektům.  

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 332/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „iPady a notebooky ve výuce na Gymnáziu 

Ostrava-Hrabůvka“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0688, přispívá k naplnění Strategie ITI 

ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje 

soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

Bod 12 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0689 
„Modernizace odborných učeben“, předkladatel: Vyšší odborná škola DAKOL a 
Střední škola DAKOL, o. p. s. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel plánuje částečnou modernizace 5 odborných učeben: dvou jazykových učeben pro výuku 

anglického a německého jazyka, dvou učeben pro výuku přírodních věd a jedné učebny výpočetní 

techniky.  

V rámci formálních úprav byl navýšen indikátor 5 00 01.  



 

Zápis 
 

  

 

Projektový záměr ve verzi 2, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 12 předloženého 

materiálu.  

 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 333/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace odborných učeben“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0689 není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání projektových záměrů. 

 

Bod 13 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0690 „Rozvoj a 
podpora práce s informačními technologiemi a výpočetní technikou a podpora 
komunikace v cizích jazycích na mezinárodním gymnáziu v Ostravě“, 
předkladatel: 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, 
s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V předkládaném PZ je řešena modernizace 5 odborných učeben (přírodovědná + 4 multimediální): dvě 

jazykové učebny pro výuku anglického a německého jazyka, dvě učebny pro výuku přírodních věd a 

jednu učebnu výpočetní techniky. 

V rámci oprav formálních chyb, byl předkladatel vyzván k úpravě podílu financování ze státního 

rozpočtu z 5 % na 0 %. Spolufinancování soukromého subjektu je 15 %.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 a výstup PS ITI  jsou přílohou č. 13 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 334/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Rozvoj a podpora práce s informačními 

technologiemi a výpočetní technikou a podpora komunikace v cizích jazycích na 

mezinárodním gymnáziu v Ostravě“ ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0690, přispívá k naplnění 

Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a 

konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru.  

 



 

Zápis 
 

  

 

Bod 14 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0691 „Nákup 
vybavení pro posílení odborných kompetencí technických a řemeslných 
oborů.“, předkladatel: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
 

Důvodová zpráva: 
Předmětem PZ je modernizace 5 učeben a vybavení na střední odborné škole v Bohumíně. Součástí PZ 

je i vyřešení vnitřní konektivity. 

V rámci formálních úprav byla upravena hodnota indikátoru 5 00 01. 

 
Projektový záměr ve verzi 2, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 14 předloženého 
materiálu.  
 

Návrh PS ITI: 

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 335/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Nákup vybavení pro posílení odborných 

kompetencí technických a řemeslných oborů.“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0691 není 

v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 

nositele ITI k předkládání projektových záměrů. 

  

Bod 15 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 

– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0692 „Moderní 

odborné učebny na OA a SOŠ logistická, Opava“, předkladatel: Obchodní 

akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 

V předloženém PZ je řešena modernizace šesti odborných učeben na dvou pracovištích školy 

se zajištěním vnitřní konektivity. Jedná se o učebny pro výuku cizích jazyků, IT a odborných 

předmětů.  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 15 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

 

 

 



 

Zápis 
 

  

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 336/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Moderní odborné učebny na OA a SOŠ 

logistická, Opava“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0692 není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání projektových 

záměrů. 

 
Bod 16 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0693 
„Modernizace školy AVE ART Ostrava“, předkladatel: AVE ART Ostrava, vyšší 
odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Cílem předkladatele PZ je vybudování dvou specializovaných učeben pro výuku cizích jazyků a ICT. 

 

Projektový záměr a výstup PS ITI  jsou přílohou č. 16 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 337/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace školy AVE ART Ostrava“, 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0693 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 
v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se Strategií ITI 
ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 
 

Bod 17 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0694 
„Elektrotechnická laboratoř na Střední odborné škole Frýdek-Místek“, 
předkladatel: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 
Důvodová zpráva: 

Předložený PZ realizace elektrolaboratoře na střední odborné škole. Dle předkladatele výuka nabude 

zcela jiný rozměr, který umožní žákům využívat jejich znalosti komplexně, v širších souvislostech, a to 

za pomocí moderně vybavené laboratoře. 

 

Projektový záměr, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 17 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   



 

Zápis 
 

  

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 338/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Elektrotechnická laboratoř na Střední 

odborné škole Frýdek-Místek“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0694 není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání 

projektových záměrů. 

 

Bod 18 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0695 
„Modernizace učeben pro výuku předmětů přírodních věd, cizích jazyků a 
digitálních technologií na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín“, předkladatel: 
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. 
 
Důvodová zpráva: 

Původně chtěl předkladatel řešit 4 odborné učebny - 2 PC a odborné učebny fyziky a chemie. 

Vzhledem k tomu ale, že takto postavený PZ nebyl v souladu s KAP, předkladatel PZ upravil tak, aby 

byl zachován soulad. Aktivity byly sníženy, v PZ se budou řešit dvě PC učebny. Požadovaná podpora 

EU byla snížena.  

 

Projektový záměr ve verzi 2 a výstup PS ITI jsou přílohou č. 18 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 339/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Modernizace učeben pro výuku předmětů 

přírodních věd, cizích jazyků a digitálních technologií na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0695 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

Bod 19 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0696 
„Polytechnická a přírodovědná multifunkční ICT učebna TRIA“, předkladatel: 
TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A VEŘEJNÉ 
SPRÁVY, s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel PZ usiluje o vybudování multifunkční IT učebny, kde budou vyučovány ICT předměty 
včetně předmětů spadajících klíčových kompetenci přírodní vědy.  



 

Zápis 
 

  

 

 

Projektový záměr, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 19 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 340/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Polytechnická a přírodovědná multifunkční 

ICT učebna TRIA“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0696 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 
Bod 20 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0697 „Výstavba 
svářečské školy včetně sociálního zázemí a dovybavení o nové pracoviště 
s moderními svářečskými trenažéry“, předkladatel: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 

 

Důvodová zpráva: 

V rámci PZ jde o realizaci učebny virtuálního svařování a dílny k výuce odborného výcviku. Využití 

svařovacích trenažérů nabízí volbu stupně obtížnosti, která následně ve spojení s nápovědou a rychlou 

korekcí procesu usnadňuje vzdělávání a zvládání daných úloh. 

 
Projektový záměr a výstup PS ITI  jsou přílohou č. 20 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ ale neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 341/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Výstavba svářečské školy včetně sociálního 

zázemí a dovybavení o nové pracoviště s moderními svářečskými trenažéry“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0697 není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání projektových záměrů. 

 

 
 
 



 

Zápis 
 

  

 

Bod 21 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0698 „Vybudování 
učebny pro technické vzdělávání“, předkladatel: Gymnázium, Havířov-Podlesí, 
p. o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel PZ nesplnil podmínku výzvy „Min. výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč.“ 

Celkové způsobilé výdaje předloženého PZ jsou 600 000 Kč.   

 
Projektový záměr, výstup PS ITI, jsou přílohou č. 21 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt není možno podpořit z důvodu nesplnění podmínky stanovené ve výzvě.   

 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 342/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Vybudování učebny pro technické 

vzdělávání“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0698 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje nesoulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Bod 22 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0699 „Zkvalitnění 
výuky na AHOL-SŠGTL“, předkladatel: AHOL-Střední škola gastronomie, 
turismu a lázeňství 
 
Důvodová zpráva: 

Dle předkladatele PZ zavádění nových výukových metod především vyžaduje IT vybavení. Škola sice v 

současné době má 3 učebny vybavené IT technologiemi, ty jsou však plně vytíženy dle rozvrhu a jejich 

kapacita je nedostačující pro uspokojení všech nároků. Proto v rámci předloženého PZ chce 

zmodernizovat 1 odborné multimediální učebnu. 

 
Projektový záměr a výstup PS ITI jsou přílohou č. 22 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ ale neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 343/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0699 není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání projektových záměrů. 



 

Zápis 
 

  

 

Bod 23 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 

– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0700 „Zkvalitnění 

výukového prostředí žáků AGEL Střední zdravotnické školy a VOŠ“, 

předkladatel: AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická s. r. o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předložený PZ řeší modernizace 2 odborných učeben, pro výuku odborných předmětů, které se vyučují 

na zdravotnických školách. Díky realizaci projektu bude možno pořídit moderní, aktuální výukové 

pomůcky, které odpovídají aktuálním trendům ve výuce zdravotnického personálu. Žáci se tak budou 

moci dokonale připravit na výkon svého budoucího povolání vyžadující přípravu v tom nejmodernějším 

prostředí. 

Na základě výzvy k formálním úpravám, předkladatel PZ upravil.  
 
Projektový záměr ve verzi 2 a výstup PS ITI jsou přílohou č. 23 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ ale neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 344/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Zkvalitnění výukového prostředí žáků AGEL 

Střední zdravotnické školy a VOŠ“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0700 není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI k předkládání 

projektových záměrů. 

 

Bod 24 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0701 „Rozvoj 
odborného vzdělávání - Obchodní akademie s.r.o.“, předkladatel: Obchodní 
akademie s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel chce v rámci PZ modernizovat 1 odbornou učebnu pro výuku cizích jazyků, ICT a 

přírodních věd.   

Předkladatel byl výzvám k formální úpravě PZ – oprava chybějících údajů k řešení bezbariérovosti a 

další úpravě formálních náležitostí.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 a výstup PS ITI jsou přílohou č. 24 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   



 

Zápis 
 

  

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 345/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Rozvoj odborného vzdělávání - Obchodní 

akademie s.r.o.“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0701 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 
Bod 25 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0702 „Rozvoj 
odborného vzdělávání - Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.“, 
předkladatel: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel chce v rámci PZ modernizovat 1 odbornou učebnu pro výuku cizích jazyků, ICT a 

přírodních věd.  Předložený PZ je koncipován tak, že vypadá jako duplicitní k projektovému záměru PZ 

0701 Obchodní akademie s.r.o.  

Předkladatel byl výzvám k formální úpravě PZ – oprava chybějících údajů k řešení bezbariérovosti a 

další úpravě formálních náležitostí. Předkladatel vysvětlil, že lokalizace PZ je ve stejné budově, nicméně 

jedná se o jiný právní subjekt (SŠ), který funguje v jiném patře stejné budovy.  

 
Projektový záměr ve verzi 2, výstup PS ITI, výzva k přepracování jsou přílohou č. 25 předloženého 
materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se ale PZ neumístil do 120 % alokace stanovené 

ve výzvě.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 346/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Rozvoj odborného vzdělávání - Střední 

odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0702 není v souladu 

se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 45 nositele ITI 

k předkládání projektových záměrů. 

 

Bod 26 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0703 „Nákup HW 
a SW pro fyzikální a chemická měření a pro výuku počítačových systémů včetně 
rozvoje vnitřní konektivity“, předkladatel: Střední odborná škola NET OFFICE 
Orlová, spol. s r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel chce v rámci PZ modernizovat 2 odborné učebny pro výuku ICT a přírodních věd.   



 

Zápis 
 

  

 

Předkladatel byl výzvám k formální úpravě PZ – úprava podílu financování. Jako soukromá škola nemají 

nárok na podíl ze státního rozpočtu.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 a výstup PS ITI jsou přílohou č. 26 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 347/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Nákup HW a SW pro fyzikální a chemická 

měření a pro výuku počítačových systémů včetně rozvoje vnitřní konektivity“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0703 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 
Bod 27 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0704 „Odborná 
učebna ICT“, předkladatel: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s 
r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel, který je zároveň předkladatelem předešlého PZ (s 

jiným obsahem), chce realizovat modernizace 1 ICT učebny.  

Předkladatel byl výzvám k formální úpravě PZ – úprava indikátoru 5 00 01 Kapacita podpořených 

zařízení a podílu financování ze státního rozpočtu.  

 
Projektový záměr ve verzi 2 a výstup PS ITI jsou přílohou č. 27 předloženého materiálu.  
 

Návrh PS ITI:  

Projekt je možno podpořit, v rámci tabulky přílohy č. 42 se PZ umístil do 120 % alokace stanovené ve 

výzvě.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 348/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Odborná učebna ICT“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0704 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III a konstatuje soulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.  

 

 

 



 

Zápis 
 

  

 

Úvod k bodům 28-40 

 
Dne 28. 1. 2021 byl ukončen příjem PZ pro první jednání Poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější 

region do výzvy Nositele ITI č. 46 zaměřené na podporu sociálního podnikání. Alokace výzvy je 12,843 

mil. Kč z EU.  

Výzva podporuje vznik nových nebo rozšíření (rozvoj stávajících) sociálních podniků. 

 

Výzva Nositele ITI č. 46 je výzvou průběžnou, s dalšími termíny (milníky) pro ukončení příjmu PZ, 15. 5. 

2021 a 16. 9. 2021. 

Žadatelé, jejímž PZ bude udělen Soulad, budou mít 40 kalendářních dní na předložení plné žádosti dle 

pravidel výzvy zprostředkujícího subjektu č.22.    

 

Soubor projektových záměru k vydání souladu Řídícím výborem by měl obsahovat minimálně 6 

projektových záměrů s celkovým naplněním indikátoru 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích v minimální výši 22 osob (z toho indikátor 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny ve výši 11 osob). 

 

Tyto podmínky byly nastaveny s ohledem na výsledky výzvy č. 8 Nositele ITI, k datu vyhlášení výzvy  

č. 46 Nositele – 5 projektů zrealizovaných (finančně ukončené) s předpokládanými dosaženými 

indikátory 1 04 00 – 22,8 osob a 1 04 03 – 15 osob.  

 

Indikátory Strategie k naplnění jsou uvedeny v příloze č. 46 Výzva č. 46 opatření Strategie ITI. 

 

Alokace výzvy byla stanovena na základě rozdílu vyčerpaných prostředků na realizovaných projektech 

v rámci výzvy č. 8 a celkovou alokací na opatření 1.2.3. Strategie ITI, opět uvedeno v příloze č. 46 Další 

informace k výzvě. 

 

Na podporu naplnění výše uvedených podmínek výzvy č. 46 Nositele byla přijata podmínka maximální 

dotace na vznik pracovního místa ve výši: místo z cílové skupiny: 1,1 mil. Kč; místo pro osobu mimo 

cílovou skupinu ve výši 550 tisíc. Kč.  

Nejzazší datum ukončení realizace projektu je stanoveno na 30. 6. 2023. 

 

V pátek 26. 6. 2021 byly poradní skupině Vzdělanější a zaměstnanější region poslány podklady ke 

korespondenčnímu hlasování, které probíhalo do 5. 3. 2021. Dne 2. 3. 2021 a 4. 3. 2021 proběhla on-

line diskuze nad předloženými projektovými záměry. Výsledkem diskuze je doporučený soubor 

projektových záměrů, potvrzený hlasováním. 

 

V rámci přílohy č. 43 Vyhodnocení souboru projektových záměrů je seznam všech předložených 

projektových záměrů. Modře podbarvené PZ jsou projektové záměry doporučeny poradní skupinou 

k udělení souladu.  

    

Doporučený soubor projektových záměrů obsahuje 5 PZ s celkovou alokací 10 970 912 Kč, 

s předpokládanou hodnotou indikátoru 1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 

https://itiostravsko.cz/vyzva-c-45-na-predkladani-projektovych-zameru-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-iii/
https://itiostravsko.cz/22-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-socialni-podnikani-ii/


 

Zápis 
 

  

 

23,50 FTE a Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 

skupiny ve výši 16,00 FTE. 

 

Volná alokace 1 871 947,20 Kč bude, pro zbývající požadovaný 1 projektový záměr k naplnění 

podmínek výzvy, k dispozici pro další příjem projektových záměrů v dalšímu termínu výzvy pro poradní 

skupinu do 13. 5. 2021. Informace o volné alokaci bude zveřejněna na stránkách www.itiostravsko.cz. 

 

Bod 28 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0707 „HARD BUT WELL“, 
předkladatel: HARD BUT WELL s. r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel nakoupit 11 samostatných terénních překážek pro 

zlepšení fyzického a psychického stavu účastníků (pro celé spektrum obyvatel). 

Pracovní místa pro stavěče překážek, manažera, skladníka (celkem 4,73 FTE z toho 3,00 FTE z cílových 

skupin) 

Mobilní zařízení s předpokládaným využíváním i mimo území aglomerace. Základna a skladování 

v Ostravě. 

Jedná se o nový podnik (20. 1. 2021) se sídlem v Přerově. 

Předpokládané kooperační aktivity s Ozvučovací agenturou SEREPENDITY s.r.o. (50% vlastník) a 

skladovací prostory s následujícím projektem f. MOBILE LED VIDEO AUDIO STUDIO s.r.o. 

(ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0708)  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 28 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt je možno podpořit, ale z důvodu parametrů alokace a plánovaným výstupům výzvy Nositele č. 

46 jej nelze zahrnout do souboru projektových záměrů navržených na soulad.   

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 349/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0707 „HARD BUT 

WELL není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nedostatečné alokace a 

plánovaným výstupům výzvy č. 46 nositele ITI.  

 

Bod 29 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0708 „MOBILE LED VIDEO 
AUDIO STUDIO“, předkladatel: MOBILE LED VIDEO AUDIO STUDIO s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel nakoupit multifunkční zařízení pro zavěšení LED 

obrazovky (30 m2) a přestavět nevyužitý autobus pro účely audio video mobil, LED studia. 

Pracovní místa pro stavěče, manažer, skladník, řidič (celkem 4,73 FTE z toho 3,00 FTE z cílových skupin). 

http://www.itiostravsko.cz/


 

Zápis 
 

  

 

Mobilní zařízení s předpokládaným využíváním i mimo území aglomerace. Základna a skladování 

v Ostravě. 

Nový podnik (20. 1. 2021) se sídlem v Přerově. 

Předpokládané kooperační aktivity s Ozvučovací agenturou SEREPENDITY s.r.o. (50% vlastník) a 

skladovací prostory s předcházejícím projektem f. HARD BUT WELL s.r.o. 

(ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0707). 

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 29 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt je možno podpořit, ale z důvodu parametrů alokace a plánovaným výstupům výzvy Nositele  

č. 46 jej nelze zahrnout do souboru projektových záměrů navržených na soulad. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 350/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0708 „MOBILE 

LED VIDEO AUDIO STUDIO“ není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu 

nedostatečné alokace a plánovaným výstupům výzvy č. 46 nositele ITI.  

  

Bod 30 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0709 „Sociální podnik – 
prádelna MG Senior Centrum OP s.r.o.“, předkladatel: MG Senior Centrum OP 
s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat novou prádelnu v Opavě. Zaměření na 

malé, „kusové“ zakázky. 

Stavební úpravy a nákup prádelnických technologií. 

Vytvoření 5 (FTE) nových pracovních míst z toho 4 (FTE) bude obsazeno osobami z cílových skupin. 

Mistr prádelny, pracovníci prádelny, řidič pro svoz prádla. 

Nejedná se o nový podnik (30. 10. 2012).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 30 předloženého materiálu.  
 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 351/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnik – prádelna MG Senior 

Centrum OP s.r.o.“, ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0709 přispívá k naplnění Strategie ITI 

ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 



 

Zápis 
 

  

 

Bod 31 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 

– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0710 „Sociální podnikání 

Půjčovna lešení Ostrava s.r.o.“, předkladatel: Půjčovna lešení Ostrava s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel nakoupit technologie a zařízení pro výškové práce 

– lešení plošiny a založit půjčovnu stavební techniky v Ostravě.  

Vytvoření 8 (FTE) nových pracovních míst z toho 4 (FTE) bude obsazeno osobami z cílových skupin. 

Vedoucí/mistr + dva pracovníci pro práci ve výškách, vedoucí + dva skladníci v půjčovně, pracovníci 

obchodu a administrativa. 

Jedná se o nový podnik (15. 6. 2020).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 31 předloženého materiálu.  
 

Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 352/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0710 „Sociální 

podnikání Půjčovna lešení Ostrava s.r.o.“ přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání a konstatuje soulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 
Bod 32 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0711 „Sociální podnikání – 
RDDT food company s.r.o.“, předkladatel: RDTT food company s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat bistro na konceptu „All day -breakfast“ 

Jedná se o vybavení provozovny a vybavení interiéru v Ostravě.  

Vytvoření 8 (7 FTE) nových pracovních míst z toho 4 (3 FTE) bude obsazeno osobami z cílových skupin. 

Vedoucí provozovny, kuchaři, číšník, pomocní pracovníci v kuchyni a bistru. 

Jedná se o nový podnik (20. 1. 2021).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 32 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt je možno podpořit, ale z důvodu parametrů alokace a plánovaným výstupům výzvy Nositele č. 

46 jej nelze zahrnout do souboru projektových záměrů navržených na soulad. 

 

 

 



 

Zápis 
 

  

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 353/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0711, „Sociální 

podnikání – RDDT food company s.r.o.“ není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

z důvodu nedostatečné alokace a plánovaným výstupům výzvy č. 46 nositele ITI.  

 

Bod 33 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0712 „Sociální podnikání 
WeKool s.r.o.“, předkladatel: WeKool s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat podnik na výrobu marketingových 

a propagačních předmětů z použitých předmětů (staré pneumatiky, lahve apod.). 

Jedná se o nákup nemovitosti; stavební úpravy + nákup výrobních strojů. 

K datu podání PZ není jasné přesné umístění výrobny – jedná se tedy o odhadované částky bez 

reálného podkladu; umístění by mělo být u Ostravy.  

Vytvoření 6 (5 FTE) nových pracovních míst z toho 3 (3 FTE) bude obsazeno osobami z cílových skupin. 

Vedoucí pracovník, obsluha strojů, administrativní pracovník, obchodník. 

Jedná se o nový podnik (26. 1. 2021)  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 33 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny: 

Projekt není možné podpořit v aktuální podobě, a to z důvodu neupřesněné lokalizace umístění 

projektu. Navržené podklady nemají reálný základ. Doporučuje konstatovat nesoulad. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 354/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr Sociální podnikání WeKool s.r.o.“, 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0712 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 
v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské 
aglomerace dle předloženého projektového záměru. 
 

Bod 34 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0714 „Prodejna potravin s 
řeznictvím v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě - Přívoze“, předkladatel: HRS 
COSMETICS s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat novou prodejnu potravin a řeznictví 

v Ostravě – Přívoze (vyloučená lokalita).  

Jedná se o nákup vybavení prodejny potraviny.  



 

Zápis 
 

  

 

Vytvoření 3 (3 FTE) nových pracovních míst z toho 1 (1 FTE) bude obsazeno osobou z cílové skupiny. 

Vedoucí pracovník, pokladní. 

Jedná se o nový podnik (27. 9. 2019).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 34 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 355/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Prodejna potravin s řeznictvím v sociálně 

vyloučené lokalitě v Ostravě - Přívoze“, ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0714 přispívá k naplnění 

Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje 

soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 Bod 35 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 

– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0715 „Projekt Havířovský 

sociální podnik“, předkladatel: Havířovský sociální podnik, s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel (sociální podnik) rozšířit svoje aktivity o nabídku 

činnosti v oblasti údržby venkovních zelených ploch a zeleně obecně.  

Jedná se o nákup dvou štěpkovačů, jejich cenová nabídka je součástí projektového záměru (po výzvě). 

Vytvoření 4 (4 FTE) nových pracovních míst a všechny budou obsazeny osobami z cílových skupin. 

Obsluha štěpkovače, pomocný pracovník, pracovník venkovní údržby. 

Nejedná se o nový podnik (2. 4. 2015).  

Základna bude v Havířově – Prostřední Suché, adresa je shodná s místem realizace následného 

projektového záměru (0716). 

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 35 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 356/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Projekt Havířovský sociální podnik“, 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0715 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 
v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské 
aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 
 



 

Zápis 
 

  

 

Bod 36 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0716 „Pořízení nové 
technologie ve společnosti Uklidator.cz, s.r.o.“, předkladatel: Uklidator.cz, 
s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel pořídit speciální výrobní technologii na výrobu 

polyetylenových odpadních pytlů.  

Jedná se o nákup výrobní linky, předpoklad zpracování plastového tříděného odpadu. 

Vytvoření 4 (3,5 FTE) nových pracovních míst z toho 3 (3 FTE) bude obsazeno osobami z cílové skupiny.  

Vedoucí pracovník a pracovníci výroby. 

Nejedná se o nový podnik (23. 9. 2016).  

Výrobní linka bude umístěna v Havířově – Prostřední Suché, adresa je shodná s místem realizace 

předcházejícího projektového záměru (0715). 

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 36 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat soulad. 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 357/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Pořízení nové technologie ve společnosti 

Uklidator.cz, s.r.o.“, ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0716 přispívá k naplnění Strategie ITI 

ostravské aglomerace v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje soulad se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.   

   

Bod 37 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 

– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0717 „Administrativní sídlo 

společnosti Vizualizační studio Khýr s.r.o.“, předkladatel: Vizualizační studio 

Khýr s.r.o. 

 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat nové administrativní centrum, které 

rozšíří stávající užitnou plochu. Umožní navýšení pracovních míst. Firma se zabývá projekčními a 

vizualizačními pracemi pro stavebnictví. 

Způsobilé výdaje na stavební práce. 

Mimo projektový záměr se předpokládá další projekt na IT vybavení (dotace z Úřadu práce). 

Umístění v Ostravě – Heřmanicích .  

Vytvoření 10 (10 FTE) nových pracovních míst z toho 7 (7 FTE) bude obsazeno osobami z cílových 

skupin.  

Vedoucí provozovny, projektant, administrativní pracovníci, obchodní zástupci. 



 

Zápis 
 

  

 

Jedná se o nový podnik (15. 5. 2020).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 37 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt je možno podpořit, ale z důvodu parametrů alokace a plánovaným výstupům výzvy Nositele č. 

46 jej nelze zahrnout do souboru projektových záměrů navržených na soulad. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 358/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0717, 
„Administrativní sídlo společnosti Vizualizační studio Khýr s.r.o..“ není v souladu se Strategií 
ITI ostravské z důvodu nedostatečné alokace a plánovaným výstupům výzvy č. 46 nositele 
ITI.  
 
Bod 38 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0718 „Sociální podnik – 
cukrárenská výrobna a prodejna v Ostravě“, předkladatel: Cukrárna Valérie 
s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel vybudovat novou provozovnu cukrárenské výrobny 

a navazující prodejny cukrárny/kavárny.  

Způsobilé výdaje cukrářská, pekařská technologie a interiérové vybavení. 

Umístění v Ostravě – Přívoz.  

Vytvoření 7 (5,8 FTE) nových pracovních míst z toho 5 (3,8 FTE) bude obsazeno osobami z cílových 

skupin.  

Vedoucí provozovny, pracovníci ve výrobně, pomocní pracovníci ve výrobně, pracovník úklidu. 

Jedná se o nový podnik (27. 10. 2020).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 38 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt je možno podpořit, ale z důvodu parametrů alokace a plánovaným výstupům výzvy Nositele č. 

46 jej nelze zahrnout do souboru projektových záměrů navržených na soulad. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 359/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0718, „Sociální 

podnik – cukrárenská výrobna a prodejna v Ostravě“ není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace z důvodu nedostatečné alokace a plánovaným výstupům výzvy č. 46 nositele ITI.  

  



 

Zápis 
 

  

 

Bod 39 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0719 „Globy centrum“, 
předkladatel: GLOBY s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel koupit budovu, ve které má stávající provozovnu, 

provést stavební úpravy (zahrnuto v nezpůsobilých výdajích). Souběžný projekt na vybavení (Úřad 

práce). Společnost se zabývá datovým zpracováním on-line marketingu. 

Umístění provozovny v Ostravě – Přívoze, sídlo společnosti v Praze. 

Vytvoření 25 (15 FTE) nových pracovních míst, všechny budou obsazeny osobami z cílových skupin.  

Administrativní pracovníci – vyplňování obchodních databází z veřejně dostupných zdrojů na 

internetu. 

Nejedná se o nový podnik (14. 12. 2017), podnik má již status sociálního podniku. 

 

Projektový záměr, posouzení manažera ITI jsou přílohou č. 39 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt je možno podpořit, ale z důvodu parametrů alokace a plánovaným výstupům výzvy Nositele  

č. 46 jej nelze zahrnout do souboru projektových záměrů navržených na soulad. 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 360/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0719, „Globy 

centrum“ není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nedostatečné 

alokace a plánovaným výstupům výzvy č. 46 nositele ITI.  

 

Bod 40 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0720 „Sociální podnik - 
Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, předkladatel: Kardioplicní rehabilitace s.r.o. 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel rekonstruovat stávající provozovny fyzioterapie a 

vybavit novým interiérem. Dále koupit osobní automobil pro provozování služby fyzioterapeuta v místě 

bydliště klienta.  

Umístění je v Ostravě – Porubě.  

Vytvoření 3 (2,4 FTE) nových pracovních míst z toho 2 (1,4 FTE) bude obsazeno osobami z cílových 

skupin. Odborný fyzioterapeut, pracovník fyzioterapie, administrativní pracovník. 

Nejedná se o nový podnik (15. 6. 2017).  

 

Projektový záměr, výstup PS ITI jsou přílohou č. 40 předloženého materiálu.  
 
Návrh poradní skupiny:  

Projekt není možné podpořit v aktuální podobě, a to z důvodu odůvodnění nákupu osobního 

automobilu, který je zásadním výdajem projektu. Výdaj neslouží cílové skupině a není nezbytný pro 



 

Zápis 
 

  

 

jejich zapojení do fungování sociálního podniku.  Doporučuje konstatovat nesoulad. Po přepracování 

lze projektový záměr předložit znovu k 13. 5. 2021 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 361/39:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnik - Kardioplicní rehabilitace 

s.r.o.“, ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0720 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské 

aglomerace v rámci výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru.   

 

Úvod k bodu 41 

Výzva Nositele ITI ostravské aglomerace byla vyhlášena 23. 12. 2020. S termínem ukončení příjmu 

projektových záměrů 29. 1. 2021. Alokace výzvy je 17 427 924,34 Kč z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj. Jedná se o poslední volné prostředky v SC 1.2 IROP pro ITI ostravská aglomerace. Návazná výzva 

zprostředkujícího subjektu má termín ukončení příjmu projektových žádostí 30. 4. 2021. 

Z důvodu, že se jedná o aktuálně poslední volnou alokaci v SC 1.2 IROP Zvýšení podílu udržitelných 

forem dopravy pro ITI ostravská aglomerace, v příloze č. 44 Soubor PZ 47 terminály III najdete nejen 

Vyhodnocení výzvy č. 47 Terminály III, ale i celkové vyhodnocení naplňování Strategie ITI OA v této 

oblasti. 

Dne 22. 2. 2021 byly poradní skupině Propojenější a chytřejší region poslány podklady ke 

korespondenčnímu hlasování, které probíhalo do 1. 3. 2021. Výsledkem hlasování je doporučený 

soubor projektových záměrů. 

V řádcích s čísly 2 až 5 jsou zobrazeny výsledky doporučení Poradní skupiny zahrnout projektový záměr 

do souboru PZ a k udělení Vyjádření o souladu pro aktivitu terminály. 

V očíslovaných řádcích 6-8 je zobrazena celková alokace Strategie ITI (sloupec M) a indikátory 

k naplnění (sloupce R, S) ze SC 1.2 IROP. 

Záporné hodnoty v řádcích 5 a 9 a sloupcích M a S znamenají přečerpání a přezávazkování indikátorů, 

což není na škodu. Jedná se o předpoklad realizace vyššího počtu indikátorů při využití alokace než bylo 

plánováno. 

 

Bod 41 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Výstavba a modernizace přestupních terminálů III 
ITIOVA/3.1.1/47/IROP/50/0713 „Rekonstrukce přestupního uzlu Důl Odra“, 
předkladatel: Statutární město Ostrava 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel předložil PZ do výzvy Nositele ITI č. 47 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

III. Předložený projekt počítá s rekonstrukcí přestupního uzlu Důl Odra. Součástí projektového záměru 

je i rekonstrukce tramvajové trati na ul. Hlučínská; rekonstrukce přilehlé komunikace ul. Hlučínská a 

přilehlých místních komunikací. Rekonstruované nástupiště bude párové a bude sloužit pro společný 

provoz drážní a autobusové dopravy. Délka nástupiště umožní společné zastavení dvou souprav. 

Nástupiště bude bezbariérové, kryté stání, vybavené inteligentními označníky a wifi připojením. 



 

Zápis 
 

  

 

Stávající autobusová stanoviště budou zrušena. Termín ukončení realizace je stanoven na 31. 5. 2023 

po dokončení zkušebního provozu rekonstruované tramvajové trati drážním úřadem. 

Projekt navazuje na již realizované rekonstrukce tramvajových tratí na ulici Hlučínská a Sokolská třída 
po přestupní uzel Sad Boženy Němcové dle přílohy projektového záměru.  
 
Projektový záměr a výstup PS ITI je přílohou č. 41 předloženého materiálu. 
  
Návrh poradní skupiny: 

Doporučuje konstatovat nesoulad. 

Pozn.: Na upozornění pana Navrátila změněno na „Doporučuje konstatovat soulad.“ Jednalo se o 

formální chybu. Na usnesení nemělo vliv.  

Hlasování:  8 pro    -    1 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 362/39: 
Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Rekonstrukce přestupního uzlu Důl Odra“ 

ITIOVA/3.1.1/47/IROP/50/0713 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace 

v rámci výzvy č. 47 – Výstavba a modernizace přestupních terminálů III a konstatuje soulad 

se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Přílohy podkladu: 

1. - 41. Projektový záměr, výstup poradní skupiny ITI 

42. Posouzení souboru PZ – Střední a vyšší odborné školy III 

43. Posouzení souboru PZ – Sociální podnikání II 

44. Posouzení souboru PZ – Výstavba a modernizace přestupních terminálů III 

45.  Další informace k výzvě 45 – text výzvy, opatření ITI 

46. Další informace k výzvě 46 – text výzvy, opatření ITI 

47. Další informace k výzvě 47 – text výzvy, opatření ITI 

48. Návrh člena PS ITI a vyjádření manažera ITI 

 

 

 

 

Zapsal:  Dagmar Vdolečková  ………………………………………. 

 

Odsouhlasil:  Tomáš Macura   ……………………………………….  


