
Investiční granty na rekonstrukci školy. 

 

5. etapa - dokončení 

 SPdgŠ a SZŠ sv. A. Č. Odry - stavební úpravy, 5. etapa - energetické úspory SO 03 

rok realizace  2014–15 

popis akce výměna oken, zateplení a fasáda na budově tělocvičny a starého 
domova mládeže 

investovaná částka 2 339 292,- Kč 

dárci dotací 
 

SFŽP ČR v rámci OPŽP 
Zřizovatel školy BOO 
Město Odry 

 

5. etapa - 2. část 

úprava vstupního nádvoří školy – 2. část – dokončení 

rok realizace  2013 

popis akce v rámci akce bude provedeno dokončení úpravy vstupního 
nádvoří v areálu školy dle schválené PD, bude dokončeno atrium, 
kamenné zídky, zvonička, upraveno bude parkoviště, oplocení, 
vstupní brána 
 

investovaná částka 927 690,- Kč  

dárci dotací 
 

Zřizovatel školy BOO 
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

 

5. etapa  

úprava vstupního nádvoří školy – 1. část 

rok realizace  2012 

popis akce v rámci akce byla provedena úprava vstupního nádvoří v areálu 
školy dle schválené PD, jedná se o neveřejně přístupnou pozemní 
komunikaci a okolní terénní úpravy, součástí stavby je provedení 
bezbariérové rampy a zpřístupnění vstupu do školy 
handicapovaným žákům a  přístřešek, který bude sloužit pro 
uschování zahradního nářadí a techniky sloužícího pro areál školy, 
internátu a tělocvičny 

investovaná částka 1 022 218,- Kč 

dárci dotací 
 

Zřizovatel školy BOO 
Město Odry 
JUDr. A. Rakovský 
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 

 

 



4. etapa - rekonstrukce havarijního stavu stropů – 2. část 

rok realizace  2010 

popis akce rekonstrukce zbývajících stropů ve 2. a 3. NP v budově školy 

investovaná částka 4 953 730,- Kč  (vč. PD, soutěže, TDI)        

dárci dotací 
 

Zřizovatel školy BOO 
Město Odry 

 

4. etapa - 1. část 

modernizace odborných učeben a tělocvičny, havárie stropů 

rok realizace  2009 

popis akce Rekonstrukce 12 stávajících učeben, sociálního zázemí a 
tělocvičny. V učebnách byla provedena nová elektroinstalace, 
podlahy, učebny jsou vybaveny výpočetní technikou, 9 
interaktivními tabulemi, novým nábytkem. Tělocvična byla 
rekonstruována spolu se sociálním zázemím, posilovnou, šatnami 
a kabinetem pro vyučujícího TV, včetně nového sportovního 
vybavení. 
V rámci této akce byla prováděna také 1. část rekonstrukce 
stropů, které byly v havarijním stavu. 

investovaná částka 16 257 652,- Kč 

dárci dotací 
 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezska 
Město Odry 
Ing. Z. Bakala, JUDr. A. Rakovský 
EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. 
Hanácká sladovna Kroměříž, a.s. 
MATEICIUC, a.s. Odry 

  

úprava 1 patra  DM pro potřeby školy – 2. NP 

rok realizace  2009 

popis akce úprava ve 2. NP – změna užívání z domova mládeže na 3 učebny, 
kabinet  

investovaná částka 2 618 883,- Kč 

dárci dotací 
 

Zřizovatel školy BOO 
Ing. Z.Bakala 

  

úprava vestibulu školy a vrátnice 

rok realizace  2009 

popis akce vybudování nové vrátnice ve spojovacím krčku školy, včetně 
elektronického vybavení 

investovaná částka 235 649,- Kč 

dárci dotací 
 

Zřizovatel školy BOO 
Ing. Z.Bakala 

 



3. etapa - dokončení podkroví 

rok realizace  2009 

popis akce dokončení podkroví 

investovaná částka 3 576 361,- Kč 

dotace Ministerstvo financí ČR (žádost podaná na Ministerstvo financí ČR 
dne 25.4. 2008) 

 

2. etapa - úprava školní zahrady a parčíku před školou - 3. část 

rok realizace  2008 

popis akce úprava školní zahrady a parčíku před školou 

investovaná částka 124 705,- Kč 

dotace 
 

Číslo projektu 8527/2008-22, žádost podpořena z MŠMT (žádost 
podána 3.3.2008, žádost schválena 30.4.2008) 

 

2. etapa - přístavba domova mládeže, úprava 1. patra školy - 2. část 

rok realizace  2007 

popis akce přístavba domova mládeže 

investovaná částka 20 789 804,- Kč 

dárci  
 

Ministerstvo financí, ISPROFIN 29 82 25 0001 
Zřizovatel školy BOO 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, ev.č. 
01275/2007/ŠMS 
Město Odry 

 

2. etapa - výdejna stravy - 1. část 

rok realizace  2006 

popis akce rekonstrukce výdejny stravy a soc. zařízení 

investovaná částka 2 391 802,-Kč 

 Ministerstvo financí, ISPROFIN 298210 8205 
Zřizovatel školy BOO 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, ev.č. 1-2006-
13/1067/1 
Město Odry 

 

1. etapa 

rok realizace  2004-05 

popis akce Sanace vlhkosti  
Oprava nádvoří a opěrné zdi  
Přístavba spojovacího krčku  

investovaná částka 6 543 528,-Kč 

dárci dotací Ministerstvo financí, ISPROFIN 298210 7239 



 Zřizovatel školy BOO 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava, ev.č. 130- 2004-
25/1150/2 
Město Odry 

 

 


