
Zpráva pro 12. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf,  

 které se koná dne 28. května 2020 
 

 
3.04 Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů pro 

28 žáků na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková 

organizace 
 
 
Předkládá: Mgr. Bc. Ladislava Křížová, 2. místostarostka 
 
 
Odůvodnění:  
Projektovým záměrem ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821 je vybudování multifunkční učebny 
pro výuku Fy, ICT a polytechnické výchovy za podpory dotace, jejímž poskytovatelem je 
MAS Český sever z. s. Dne 4.5.2020 MAS Český sever z. s. vyhlásila 8. výzvu k předkládání 
žádostí o podporu z IROPu s názvem „MAS Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování kvality 

a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever“, která má 
vazbu na Výzvu ŘO IROP č. 68. 
 
Podmínkou projektu je předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace, poskytnutí 
příspěvkové organizaci spolufinancování ve výši min. 5 % dle reálné výše požadované 
dotace a udržení výstupů projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od 
finančního ukončení projektu.  
 
V rámci projektu bude zajištěno: 
  

 studie proveditelnosti (60.000 Kč), 
 stavební projekt včetně stavebního dozoru (20.000 Kč),  
 publicita projektu (10.000 Kč), 
 bezbariérové sociální zázemí (zahrnuto v ceně stavebních úprav),  
 bezbariérový přístup do učeben - schodolez (100.000 Kč),  
 stavební úpravy stávající učebny Fy (vybourání stupínku a pevných lavic s el. 

přípojkami, demontáž stávajícího vybavení, rekonstrukce stropu a osvětlení, 
rekonstrukce podlahy, rekonstrukce svodu povrchové vody ze střechy, rekonstrukce 
krytování topení, renovace žaluzií, nové elektrické rozvody a zasíťování – 700.000 
Kč), 

 (poly)technické vybavení (dotykové obrazovky s pojezdy a stojany, měřící žákovské 
sady senzorů a čidel, robotické stavebnice pro 1. a 2. stupeň, výukové softwary, 3 D 
tiskárna, pracovní stanice pro žáky – notebooky, dokovací stanice, … 1.000.000 Kč), 

 školní nábytek (280.000 Kč), 
 zeleň (30.000 Kč).  

 
Žádost bude podána do 26.6.2020 s tím, že realizace hlavních aktivit je naplánována na 
období od října 2020 do srpna 2021 a ukončení projektu je stanoveno na 29.9.2021. 
 
Předpokládané celkové náklady projektu na vybavení, rekonstrukci a stavební úpravy jsou 
2.200.000 Kč včetně DPH. Spolufinancování  - ve výši min. 5 %. 
 
 



Návrhy usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s podáním žádosti Základní školy Varnsdorf, 
Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, IČ 70698180 do 8. výzvy „MAS 
Český sever z. s.  – IROP – Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělání – Zvyšování kvality 
vzdělávání v MAS Český sever“. 
 
a dále 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo zajistit předfinancování nákladů v plné výši do obdržení dotace 
na projekt Základní školy Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, 
IČ 70698180 s názvem Vybudování a vybavení multifunkční učebny pro výuku odborných 
předmětů fyziky a ICT ve výši 2.200.000 Kč včetně DPH.  
 
a dále  
 
Zastupitelstvo města rozhodlo souhlasit s poskytnutím spolufinancování min. 5 % dle reálné 
výše projektu Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková 
organizace, IČ 70698180. 
 
 
 
 


