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Přehled vybavenosti materiálem v aktivitách A1a a A2a 

 

Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem si klade za cíl investiční a metodickou podporu 

přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného 

zařízení a vybavení, např. nově vybavených laboratoří a učeben technických předmětů, nových strojů a přístrojů odpovídajících nejnovějším 

trendům v oboru.  

V následujících dvou tabulkách uvádíme přehled investic do vybavenosti materiálem v rámci aktivit A1a a A2a. První tabulka přibližuje 

vybavenost budovy odborné školy, druhá vybavenost odborného učiliště. Celková suma investic je 2.263.377,- Kč. 

 

 

název popis použití v KA cena (vč. DPH) 

ICT 10 ks NTB, 2 ks dataprojektor + plátno KA4 (B1a), naše výuka 190 961 Kč 

odborný software grafický software KA5 (B1b), naše výuka 18 841 Kč 

geodetické pomůcky 
digi teodolit, digi nivelační přístroj, křížové a rotační lasery, laserové 
dálkoměry, příslušenství 

KA3 (A2d), KA4 (B1a), naše výuka 127 837 Kč 

pomůcky vybavení pro laboratoř stavebních materiálů KA4 (B1a), naše výuka 93 208 Kč 

pomůcky na pokusy ve fyzice KA4 (B1a), naše výuka 140 383 Kč 

spotřební materiál výtvarné potřeby KA4 (B1a), KA5 (B1b), naše výuka 35 000 Kč 

SOUČET     606 230 Kč 
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název popis použití v KA cena (vč. DPH) 

spotřební materiál do instalatérské dílny KA4 (B1a), naše výuka 194 972 Kč 

dílenský nábytek ponky, skříně do 2 dílen a laboratoře stavebních materiálů KA4 (B1a), naše výuka 228 645 Kč 

nářadí - investice oscilační bruska a stojanová vrtačka KA4 (B1a), KA5 (B1b), naše výuka 123 627 Kč 

spotřební materiál SDK konstrukce pro tesaře KA4 (B1a), naše výuka 21 773 Kč 

spotřební materiál řezivo pro tesaře a truhláře KA4 (B1a), KA5 (B1b), naše výuka 224 156 Kč 

nářadí pro instalatéry a klempíře KA4 (B1a), naše výuka 319 128 Kč 

spotřební materiál do klempířské dílny KA4 (B1a), naše výuka 173 867 Kč 

dílenský nábytek 
židle do 2 dílen a laboratoře fyziky, regály do vzorkovny stavebních 
materiálů 

KA4 (B1a), naše výuka 75 378 Kč 

nářadí pro tesaře a truhláře KA4 (B1a), KA5 (B1b), naše výuka 94 264 Kč 

spotřební materiál spojovací materiál pro tesaře a truhláře KA4 (B1a), KA5 (B1b), naše výuka 137 588 Kč 

ochranné pomůcky pro žáky KA4 (B1a), KA5 (B1b), naše výuka 63 749 Kč 

SOUČET     1 657 147 Kč 
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