
Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 
Velká Bíteš

Stavba 1 – zateplení

Stavba 2 – odborné učebny a bezbariérovost



Slavnostní otevření školy - 1905



Stávají stav – navržený stav



Návrh fasády nejstarší budovy 



vzhled 1905    – návrh 2017



Stavba 1 – zateplení: Operační program životního prostředí (OPŽP)
Žádost o dotaci: 20.12.2016
Celkové náklady: 16,323 mil. Kč, z toho dotace 3,867 mil. Kč (24 %)
Rozhodnutí o dotaci: přidělena



Stavba 1 – zateplení:
Rozsah: výměna oken všech budov, zateplení fasády stravovacího zařízení a budovy do ul. Za Školou,
nucené větraní s rekuperací ve všech budovách



Stavba 1 – zateplení:
Stávající objekty: na fasádě tepelný izolant 140 mm, okna dřevěná (EURO), plastová a hliníková



Stavba 1 – zateplení:
Nové objekty (zeleně): nejsou předmětem dotace OPŽP, ale řeší se dotací z IROP



Pohled od jihu, nový prostor před hlavním vstupem



Stavba 2 – odborné učebny a bezbariérovost: Integrovaný regionální operační program (IROP)
Žádost o dotaci: 13.2.2017
Celkové náklady: 69,263 mil. Kč, z toho dotace 38,803 mil. Kč (56,0 %)
Rozhodnutí o dotaci: předpoklad 08/2017



Stavba 2 – odborné učebny a bezbariérovost: 
Rozsah: nástavba 3. NP nad budovou Za Školou, přístavby ve dvorním prostoru, 2x výtah
Učebny: 4x jazyková učebna, 2x matematika, přírodovědná učebna, pracovní činnosti, multifunkční 
odborná učebna



Stávají stav  – navržený stav



Pohled od východu



Stavba 2 – odborné učebny a bezbariérovost:
Přístavby: červeně
Demolice: žlutě



Stavba 2 – odborné učebny a bezbariérovost: 
Nástavba 3. NP nad budovou do ulice Za Školou



Stavba 1 + 2:
Celkové náklady: 85,586 mil. Kč, z toho dotace 42,670 mil. Kč (49,9 %)
Realizace: 09/2017 – 06/2019 (nejpozději do 28.6.2019)



Stavba 1 + 2:
Členění: 1. etapa: 09/2017 – 06/2018
Rozsah: stará budova (historická) do ul. Tišnovská
Členění: 2. etapa: 07/2018 – 06/2019
Rozsah: stravovací zařízení a budova do ul. Za Školou



Pohled od východu z výšky



Noční pohled 



Noční pohled



Stravovací zařízení (kuchyň a jídelna):
Realizace: 07/2018 – 08/2018
Rozsah: provedení veškerých vnitřních zásahů, provizorní vstup od tělocvičny, zprovoznění jídelny



Noční pohled
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