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Cílem projektu je zvýšit kvalitu technického vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání jako základní
podmínky pro růst produktivity firem lokalizovaných v ČR. Předmětem projektu je pořízení nového
vybavení (strojů a dalšího technického zařízení včetně příslušenství) v rámci 5 vybraných škol, jejichž
zřizovatelem je Olomoucký kraj. Realizace projektu jednoznačně přispěje ke zlepšení uplatnitelnosti
absolventů jednotlivých škol na trhu práce.
Do realizace projektu je zapojeno pět školských zařízení v rámci Olomouckého kraje.
V rámci projektu je řešeno 5 středních škol, z nichž pouze u 2 dochází ke stavebním úpravám. Jedná
se o Střední školu polytechnickou v Olomouci a Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště
strojírenské a stavební v Jeseníku.
Olomouc - Střední škola polytechnická - V rámci projektu dojde k pořízení vybavení, které budou
využívat studenti v rámci následujících studijních oborů: automobilní, strojní, stavební, dřevoobory.
Bude se jednat zejména o CNC soustruhy a frézky, hrotové soustruhy, CNC obráběcí centra,
formátovací a kmenové pásové pily a další strojní vybavení výše jmenovaných studijních oborů. V
rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy.
Prostějov - SOŠ průmyslová a SOU strojírenské - Bude se jednat o pořízení 2 ks CNC frézovacích
center včetně příslušenství pro studijní obory: Strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, mechanik
seřizovač, mechanik strojů a zařízení, zámečník, strojní mechanik, nástrojař, obráběč kovů, jemný
mechanik, provozní technika.
Mohelnice - Střední škola technická - Bude se jednat o pořízení 1 ks CNC soustruhu včetně
příslušenství pro studijní obory.
Zábřeh - Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní - Bude se jednat o pořízení 1 ks
diagnostického vybavení včetně příslušenství pro studijní obory: mechanik, obráběč kovů, elektrikář.
Jeseník - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební
Bude se jednat o pořízení 1 ks CNC soustruhu a 1 ks CNC frézky včetně příslušenství pro studijní
obory: strojní mechanik a strojírenství. Součástí projektu jsou stavební úpravy související s instalací
strojů.

