
PROJEKTY 
od roku 2001 



PROJEKTY 

I. „měkké“ projekty 

a) SIPVZ – MŠMT 

b) mezinárodní spolupráce 

c) projekty v oblasti protidrogové prevence 

d) další „měkké projekty“ 

e) UNIV 1 – 3 

 

II. „tvrdé“ projekty  (investiční) 

 



I.    

„MĚKKÉ“ 

PROJEKTY 



a) SIPVZ 

SIPVZ 2003 - rozvojové programy MŠMT - podpora odborného vzdělávání  

a) Univerzální truhlář na trhu práce  

    473 513 Kč, z toho vlastní prostředky 182 513 Kč  

    scanner, 2 tiskárny, datový projektor, 2 promítací plátna, sada fréz,    

    pokosová pila, sponkovací pistole, el. hoblík, odborná literatura … 

 

b) Fiktivní firma 

    541 062 Kč, z toho vlastní prostředky 15 062 Kč                                

    nová učebna pro FF, video, DVD přehrávač a video 

      

    pilotní projekt SIPVZ-MŠMT  

    Zavedení e-learningu do výuky ČJ a MAT na SŠ 

    136 200 Kč, z toho vlastní prostředky 48 000 Kč   

    3 ks PC, operační programy Windows XP, internetové kurzy  

 

 

 

 



SIPVZ 

 SIPVZ 2005 -  Využití ICT na středních a vyšších odborných školách-MŠMT 

  a) Využití nejmodernější techniky oboru truhlář 

      506 730 Kč, z toho vlastní prostředky 157 990 Kč 

      software Turbo CAD, Daex, Optimic 

 

  b)  Informační centrum dřevozpracujících oborů 

       190 000 Kč, z toho vlastní prostředky 12 300 Kč 

       vestavky Deluxe do softwaru DAEX, Daex profesionál 

 

  c)  Využití ICT v oborech oděvnictví a krejčová 

       291 261 Kč, z toho vlastní prostředky 87 666 Kč  

 

   



SIPVZ 

SIPVZ 2006 - Využití ICT na středních a vyšších odborných školách 

   

 Implementace ICT ve vzdělávání cizích jazyků a oboru prodavač 

 224 852 Kč, z toho 52 913 Kč KK, vlastní prostředky 14 542 Kč  

3 PC sestavy, interaktivní tabule, datový projektor 

 

 

 Školení pedagogů – od roku 2003 

 

 

CELKEM byly realizovány projekty v oblasti SIPVZ   

ve výši 2.363.618 Kč 
    

 

 



b) Mezinárodní spolupráce 

2001 Phare z Fondu malých projektů 

      Vzájemná spolupráce SOŠ Kynšperk a Gunzenhausen 

      48 800 Kč -  vzájemné návštěvy žáků i pedagogů, německá strana 
čerpala svoji dotaci 

 

      2006 z Fondu malých projektů Euroregio Egrensis 

      Spolupráce SOŠ Kynšperk a Bildungszentrum für Plauen 

      119 500 Kč - výměnné praxe oborů stravovacích a FF, žáci i 

pedagogové, německá strana čerpala svoji dotaci, soutěže, poznávání 

zvyků … 

        

      2010 - 2011 z Fondu malých projektů, Cíl III, Euroregio Egrensis  

      Meziregionální spolupráce v oblasti odborného vzdělávání (Plavno) 

      10 205 Eur – výměnné praxe týdenní i denní, soutěže, poznávání 
krajiny,     

      kulturní a sportovní akce  



Mezinárodní spolupráce 

2012 – 2013 OP Leonardo da Vinci  

Projekty mobility 

  

20 618 Eur          0 spolufinancování 

V rámci tohoto projektu proběhla oboustranná návštěva studentů z naší školy  

ve „Spojenej škole v Šaľe“ na Slovensku a obráceně. Partnerství obou škol 

bylo založeno na činnosti fiktivních firem ve školách.  

Žáci si vyměňovali své poznatky z činnosti těchto FF, poznávali život v 

sousední zemi, krajinu, zvyky, obyčeje, navazovali nová přátelství a učili se 

lépe porozumět cizímu jazyku.  

Pokaždé se zúčastnili i veletrhu FF na Slovensku v Šaľe a slovenští žáci naše- 

ho veletrhu FF u nás  v Sokolově. 

 



c) Protidrogová prevence 

2008 – program MŠMT 

„Seznamte se, prosím“ 

116 000 Kč, příspěvek KK 41 000 Kč  -  víkendový seznamovací pobyt žáků                                       

prvních ročníků – 6 tříd 

2010 – získána dotace ve výši 108 000 Kč dtto 

Proběhlo v září 2010  

2012 - získána dotace ve výši    42 000 Kč dtto (KÚ) 

Proběhlo v září 2012 

2013 - získána dotace ve výši    42 000 Kč dtto (KÚ) 

Proběhlo v září 2013 

 

 



d) Další měkké projekty 

2006 – 2007  opatření 3.2 „Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji“ 

 

Zpět do života lépe profesně vybaven 

2 037 868 Kč   0 spolufinancování 

Pořádání 12 rekvalifikačních kurzů pro odsouzené ve věznici: kuchař, číšník,  

PC, údržbář. 24 učitelů si vylepšilo svoji finanční situaci.  

Učební pomůcky v hodnotě 354 203 Kč  

 

2010 – 2011 OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 

 

Inovace ve vzdělávání 

2 891 909 Kč    0 spolufinancování 

Tvorba elektronických materiálů pro výuku, semináře pro pedagogy, žáky, 
exkurze … 

Učební pomůcky v hodnotě 654 000 Kč 



Další měkké projekty 

2012 – 2013 OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 

 

Zvyšováním kvality pedagogů ke zvyšování kvality výuky 

1 403 135 Kč    0 spolufinancování 

Kurzy pro PP zaměřené na rozvoj ICT – Excel 1, 2, Zoner Photo Studio,  

Moodle, intenzivní jazykové kurzy pro PP AJ a NJ 

Učební pomůcky z projektu – 268 200 Kč 

 

 

2012 – 2014 OP „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ 

 

Moderní škola (Šablony) 

3 107 231 Kč     0 spolufinancování 

Tvorba elektronických materiálů pro výuku, zahraniční  intenzivní jazykové  

semináře AJ a NJ pro pedagogy, semináře k finanční gramotnosti … 

Učební pomůcky z projektu – 803 676 Kč 

 

 
 



UNIV 1 
  
 Zpracování čtyř programů pro další vzdělávání veřejnosti: 

 

• Začlenění pomocných pracovníků do dřevozpracujícího  

     průmyslu 

• Kuchař 

• Číšník 

• Osoba samostatně výdělečně činná 

 

Tvorba všech programů a jejich pilotáž byla 100% hrazena ze strukturálních 

fondů EU  



UNIV 2 

Zpracování dalších tří programů pro veřejnost: 

 

• Internet a informační média, digitální foto 

 

• Finanční gramotnost   

•                   

• Základy anglického jazyka 

 
 

Tvorba všech tří programů a jejich pilotáž byla 100% hrazena ze strukturálních 
fondů EU  



UNIV 3 

2013 

Pilotní ověření již vytvořené profesní kvalifikace „Práce v ubytovacím 

zařízení “ 

 

2014 

Tvorba profesní kvalifikace „Dělník výroby drobných dřevěných 

výrobků“ a její pilotní ověření 

 

Pilotní ověření  již vytvořené profesní kvalifikace  

„Výroba restauračních moučníků“ 

 

Tvorba všech programů a jejich pilotáž byla 100% hrazena ze strukturálních 

fondů EU  

 

 



II. 

„TVRDÉ“ 

PROJEKTY   

(INVESTIČNÍ) 



2004  OP SROP 

Moderní technologie pro tradiční řemeslo truhlář 

Celkem náklady  4 306 371 Kč, z toho 3 197 066 Kč - fond EU  

                                                                    497 560 Kč - KK 

                                                                    319 707 Kč – státní dotace 

                                                                    310 038 Kč – vlastní prostředky           

Vybudování počítačové sítě a počítačové učebny, CNC stroj,  

stavební úpravy - učebna pro CNC stroj  

 

2008  OP MPO   

Příspěvek ve výši 1 800 000 Kč na rekonstrukci topení v budově Žákovská,  

Sokolov.  

Celkové náklady na rekonstrukci asi 6 500 000 Kč 

 

 

 



2008 – 2009 

 

OP životní prostředí  

Zateplení budov Komenského a  

K. H. Borovského (škola a domov  

mládeže), rekonstrukce otopného 

systému, výměna oken, dveří,  

zateplení obvodového pláště a půdy 

 

Dotace celkem: 31 803 081,- 

Z toho  fond EU  17 690 804,-  

            SFŽP        3 121 907,- 

            KK          10 990 371,- 



2008 – 2009 

 

 

OP životní prostředí 

Zateplení budovy Žákovská - škola  

 

 

Výměna oken, dveří, zateplení  

obvodového pláště a půdy 

 

Dotace celkem : 13 256 086,- 

Z toho  fond EU     7 817 119,- 

            SFŽP         1 379 491,- 

            KK             4 039 739,- 

            vlastní            19 737,- 

  



2010  

OP Region soudržnosti Severozápad 

prioritní osa Regenerace a rozvoj měst 

Vybudování víceúčelového hřiště  

u školy na Šenvertě 

 

Dotace celkem :           7 500.000,- 

z toho   fond EU             7 299 527,- 

             KK                        639 464,- 

             město Sokolov     500 000,- 

 



 

Celkem projekty  

k 1. 1. 2014 

 

  cca 74 000 000 Kč 


