
1. Logopedická 

základní škola, 

Měcholupy 1, 

příspěvková 

organizace

Logopedická 

základní škola, 

Měcholupy 1, 

příspěvková 

organizace

Ústecký kraj, 

Velká Hradební 

3118/48 Ústí 

nad Labem

61357286 061357286 600023591 Krajské 

speciálně 

pedagogické 

centru - 

rekonstrukce 

a přístavba 

historické 

sýpky

Měcholupy V rámci investiční akce bude 

zrekonstruován interiér památkově 

chráněné budovy sýpky a bude 

přistavěna nová budova, která s 

historickou budovou bude propojena 

výtahovým a schodišťovým tubusem. V 

budově sýpky vzniknou prostory pro 

školní družinu, ergoterapii, fyzioterapii, 

cvičná kuchyňka, snoezelen 

(multisenzorická místnost) a výstavní 

prostory. V přístavbě by bylo sídlo 

speciálně pedagogického centra, které 

se nyní nachází v nevyhovujících 

prostorech. Současně by v nové budově 

vznikla malá tělocvična a konferenční 

prostory určené pro vzdělávací akce 

(kurzy primární logopedické prevence, 

specializační studium logopedů ve 

školství a další).

               89 838 870 Kč 76 363 040 Kč   2023 2027 rekonstruova

ná budova 

historické 

sýpky s 

přístavbou 

pro zázemí 

speciálně 

pedagogickéh

o centra a 

potřeby 

zajištění 

vzdělávacího 

procesu školy 

1 

zrekonstruova

ná budova 

historické 

sýpky, 

1 přístavba

Zpracována 

studie 

proveditel-

nosti

ne

2. Logopedická 

základní škola, 

Měcholupy 1, 

příspěvková 

organizace

Logopedická 

základní škola, 

Měcholupy 1, 

příspěvková 

organizace

Ústecký kraj, 

Velká Hradební 

3118/48, Ústí 

nad Labem

61357286 061357286 600023591 Snížení 

energetické 

náročnosti 

budovy školy

Měcholupy V rámci investiční akce by byla snížena 

celková energetická náročnost budovy a 

vyměněn kotel na lehký topný olej za 

zdroj tepla, který by odpovídal 

standardům operačního programu. 

V celé budově by došlo k výměně oken. 

Současná okna jsou v havarijním stavu, 

tím dochází ke značným energetickým 

ztrátám.

                 9 680 000 Kč 8 228 000 Kč     2023 2025 výměna 

všech 

okenních 

vyplní v 

budově školy; 

výměna 

zdroje 

vytápění

výměna všech 

okenních 

výplní v 

budově školy, 

výměna zdroje 

vytápění

Akce 

konzultována 

s Národním 

památkovým 

ústavem se 

souhlasným 

stanoviskem, 

konzultace 

se SFŽP 

(investiční 

záměr 

splňuje 

podmínky 

pro čerpání 

podpory z 

OP ŽP)

ne

99 518 870 Kč           84 591 040 Kč   

14 927 831 Kč   

název 

indikátoru

cílová hodnota 
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realizací  

projektu

celkové výdaje projektu

Obec 

realizace
Název 

organizace

Zřizovatel 

(název, IČ)
IZO REDIZO

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenstkých zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona

- sběr dat: duben 2022
Naplňování indikátorů

z toho podíl EFRR 
1)

zahájení 

realizace

ukončení 

realizace

Stručný popis investic projektu

Výdaje projektu  v Kč Předpokládaný 

termín realizace stručný 

popis, např. 

zpracovaná 

PD, zajištěné 

výkupy, 

výběr 

dodavatele

vydané 

stavební 

povolení 

ano/ne

Stav připravenosti 

projektu k realizaci 

IČ školy či 

školského 

zařízení

Seznam 

projektů
Žadatel

Identifikace organizace (školy či školského zařízení)

Název 

projektu
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