
Opravy  

a  

investice  

školy 



v roce 

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce laboratoře chemie a váhovny 
 

1.Projekt TechUp  

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji 

Hlavním cílem projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a 

technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti 

přírodovědného a technického vzdělávání. 

 

Z tohoto projektu bylo financováno vybavení v částce 390 600,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkubátor-termostat ST1 

Demineralizační zařízení 

Váha analytická XA 100/2X 

Váha analytická AS 160R.2 

Váha analytická AS 220R.2 

Sušárna  

LCD mikroskopy  

Binokulár  

Binokulární videomikroskop 



Před rekonstrukcí 

Po rekonstrukci 



2. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje byly financovány 

stavební úpravy a vybavení v částce 1 115 372,- Kč  

Nábytkové vybavení 

Médiové prvky 

Obklady  

Mycí kout 

Vodovod 

Kanalizace 

Rozvod plynu 

Elektroinstalace 

Rekonstrukce podlahy 



Laboratoř chemie 

Vybavení váhovny 

Žákovské pracoviště 



Chemická 
laboratoř 
učitelské 
pracoviště 

 



              Laboratoř chemie 



Dle schváleného investičního plánu pro rok 2014 bylo pořízeno další vybavení: 

Měsíc NÁZEV CENA FOTO 

červenec Server virtualizační  

Dell PowerEdge 

119 959,- 

srpen Interaktivní tabule  

Smart Board 885 

98 123,50 



Oprava podlahy v tělocvičně OP Lužická 

Dle schváleného investičního plánu pro rok 2014 byla v období letních prázdnin  

provedena oprava podlahy v tělocvičně a nářaďovně na OP Lužická 

Na podlaze o celkovém rozměru 444m2 byly provedeny tyto práce: 

• demontáž a zpětná montáž sportovního nářadí  

• zatmelení podlahy 

• přebroušení podlahy  

• lakování podlahy   

• provedení drobných oprav, především v okolí zátek pro volejbalová pouzdra a 

osazení nových krajových lišt 

• lajnování a vybarvení hřišť pro sálové sporty  

 

Oprava byla provedena firmou Podlahářství Josef Pechman, Chomutov 

Cena opravy: 113 448,- Kč (s DPH) 

 



Rekonstrukce prostor 1. NP budova „E“  

pro vybudování III. učebny oboru kadeřnice 

V srpnu byla provedena úprava prostor v budově „E“ 1.NP pro učební obor Kadeřnice. 

Úprava spočívala ve výměně podlahové krytiny, provedení obkladů stěn, vymalování  

prostor, úpravě elektroinstalace a vybavení učebny nábytkem. 

Cena opravy: 60 052,- Kč (s DPH) 

 



Oprava podlahy v provozovně praktického vyučování  

oboru cukrář 

Z důvodu havarijního stavu podlahové krytiny byla v srpnu provedena oprava 

podlahy 1.PP budova „C“ – učebna oboru cukrář 

Na podlahu o rozměru 102m2 byla položena protiskluzová dlažba. 

Oprava byla provedena firmou Eduard REVAJ – REVOS, Litoměřice 

Cena opravy: 116 523,- Kč (s DPH) 

 



Oprava  vybavení prostor pro výuku oboru Číšník 

Ve výukových prostorách oboru číšník 2.NP budova „A“ byla v září provedena výměna 

pracovní desky stolu a osazení dřezů a baterií 

• Oprava byla provedena firmou Martin Štengl, Sloup v Čechách 

  

Cena opravy: 34 165,- Kč (s DPH) 

 



Výměna zastaralých svítidel 

V listopadu byla  provedena výměna stávajících zastaralých svítidel v učebnách  

teoretické výuky C 110, C 107 a C105, v kancelářích personálního oddělení žáků  

a na chodbách v budově „A“ , „B“, „C“, „E“ 

 

Oprava byla provedena firmou ETS CZ Nový Bor, a.s.  

 

Cena opravy: 105 270,- Kč (s DPH) 

  


