BLIŽŠÍ SPECIFIKACE
PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Příloha č. 2 ZD veřejné zakázky analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „zákon“),
k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 27 a § 31 zákona s názvem:

„Zřízení tréninkového pracoviště a zajištění
bezbariérovosti - projektová dokumentace“
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Popis zadání: Vybudování a úprava tréninkových pracovišť školy (dílny pro ergoterapii, cvičná
kuchyňka, prostory pro nácvik stolování), stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti školy (venkovní
výtah, nájezd k dílně pro ergoterapii), vybudování bezbariérové toalety pro potřeby tréninkových
pracovišť a další nezbytné zázemí nově vybudovaných či modernizovaných prostor (sociální zázemí,
kabinet, sklad), chodby a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově vybudovaných prostor,
vybavení a nábytek do jednotlivých tréninkových pracovišť a dílen, včetně zázemí a nově
vybudovaných chodeb a spojovacích prostor. Počítá se se sloučením dílny pro práci s technickými
materiály a keramické dílny do jednoho celku. Zde je cílem vytvoření 14 plně vybavených pracovních
míst pro žáky. Rovněž v případě tréninkového pracoviště pro přípravu pokrmů (cvičná kuchyňka) a
tréninkového pracoviště pro nácvik základních principů stolování se počítá s kapacitou 14 žáků.
Všechna tato tréninková pracoviště vzniknou ve čtvrtém nadzemním patře v prostorách bývalého
domova mládeže. Zde bude také bezbariérová toaleta a další nezbytné zázemí nově vybudovaných či
modernizovaných tréninkových pracovišť. Dále se počítá se zbudováním venkovního výtahu ve dvoře
školy a nájezdem k dílně pro ergoterapii. Tyto stavební úpravy zajistí bezbariérový přístup do
nadzemních pater objektu včetně prostor s nově rekonstruovanými učebnami tak, aby byl umožněn
volný pohyb osob na vozíku. Nedílnou součástí bude také vybavení a nábytek do jednotlivých
tréninkových pracovišť a dílen, včetně zázemí a nově vybudovaných chodeb a spojovacích prostor.

Vstupy zadání: Škola má v současnosti k dispozici tři tréninková pracoviště. Dílnu pro práci
s technickými materiály (plocha cca 26 m2) o kapacitě 10 pracovních míst. Vybavení dílny tvoří ponky
staré cca 30 let elektrická vrtačka, stolní pila a ruční nářadí pro práci s dřevem, plasty a kovy – stáří 520 roků. Keramická dílna (cca 13 m2) určená pro 10 žáků je vybavena centrální pracovním stolem.
V samostatné místnosti je umístěna keramická pec pro vypalování výrobků žáků. Tyto prostory se
nachází ve 4. nadzemním podlaží. Posledním tréninkovým pracovištěm je cvičná kuchyňka (cca 12 m2)
nacházející se ve 2 nadzemním podlaží. Zde mají žáci k dispozici jeden plynový sporák s elektrickou
troubou, kuchyňskou linku s běžným nádobím, mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici a elektrický
šlehač. Všechna zmiňovaná tréninková pracoviště v současnosti neodpovídají kapacitně ani vybavením
potřebám žáků a školy, není do nich zajištěn bezbariérový přístup.

Přínosy zadání: Úpravou, modernizací a vybavením nových prostor dojde k podstatnému zkvalitnění
přípravy žáků ZŠ na zvládání běžných denních, pracovních a zájmových činností. Vytvoření
samostatných pracovišť pro jednotlivé žáky (případně skupiny žáků) jim umožní lépe zvládnout danou
problematiku, získat odpovídající znalosti a dovednosti ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ a
tím usnadní jejich zapojení do běžného života a integraci do společnosti, přechod žáků do škol hlavního
vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Plánek 4. patra se zákresem předpokládaných úprav:
Legenda k níže uvedenému:
1 – prostor určený pro dílny pro ergoterapii
2 – prostor určený pro cvičnou kuchyňku a prostory pro nácvik stolování
3 – prostor určený pro WC a bezbariérové WC
- nájezd k dílně pro ergoterapii
venkovní výtah
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