
Stavební úpravy a přístavba objektu za účelem zřízení odborných učeben  

a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky  



Základní informace 
Investor:  

Biskupství královéhradecké 

 

Partner projektu: 

Biskupské gymnáziu, církevní základní škola, mateřská škola a základní 

umělecká škola Hradec Králové 

 



Popis  a cíle projektu 
• Zvýšení zájmu o studium přírodních věd, především matematiky, biologie a 

chemie. 

• Zřízení čtyř učeben a laboratoří přispěje k nárůstu kvality vzdělávání v rámci 
biskupského gymnázia a pomůže studentům k lepšímu uplatnění na trhu práce za 
pomocí rozvíjení klíčových kompetencí – přírodní vědy a práce s digitálními 
technologiemi.  

• Počítá se také s přípravou externího přírodovědeckého pracoviště.  

• Součástí stavebních prací bude zpřístupnění objektu pro hendikepované studenty, 
vybuduje se bezbariérové vzdělávací zařízení, a zajistí se také vnitřní konektivita 
objektu společně s připojením k internetu.     

• Nově zřízené učebny budou po realizaci projektu sloužit nejen pro studenty 
gymnázia, ale také studenty dalších vzdělávacích zařízení v rámci aglomerace, 
např. v rámci pořádání vzdělávacích akcí, zájmových kroužků nebo olympiád. 



Současný stav budov 
• Budova Biskupského gymnázia  

z r. 1900, probíhají průběžné 
opravy 

• Budova tzv. „Kostky“ (ul. Jana 
Koziny 1237) ze 70. let 20. 
století, dříve např. 
Přírodovědecká fakulta UHK, 
2016 zakoupena Biskupstvím 
královéhradeckým, bez 
zásadních oprav či rekonstrukcí 

• Obě budovy jsou v MPZ 





Výsledný stav budovy 



Nově zřízené učebny 



I. NP: MATEMATIKA 
• Celý název: Odborná učebna pro výuku přírodovědných předmětů a 

matematiky s využitím IT technologií a pro zájmovou činnost; 

• kapacita učebny – 34 studentů; 

• vybavení: nábytek, IT vybavení – PC, projekční a prezentační technika; 

• šatny a zázemí pro žáky; 

• WC- M, WC- Ž, bezbariérové WC pro ZTP, úklidová komora; 

• Barevné řešení podlahy pro snazší orientaci – modrá barva. 





2. NP: BIOLOGIE 
• Celý název: Odborná učebna a laboratoř, kabinet a příprava pro výuku 

biologie; 

• kapacita učebny – 34 studentů; 

• vybavení: nábytek, demonstrační stůl, mikroskop s projekcí, projekční a 

prezentační technika, vybavení pro laboratoř; 

• odborný kabinet s pomůckami; 

• WC dívky a WC chlapci, úklidová komora; 

• barevné řešení podlahy pro snazší orientaci – zelená barva. 

 





3.NP: CHEMIE 
• Celý název: Odborná učebna a laboratoř, kabinety a přípravny pro 

výuku chemie; 

• kapacita učebny – 34 studentů; 

• vybavení: nábytek, demonstrační stůl, digestoř, demonstrační přístroj, 

projekční a prezentační technika, vybavení pro laboratoř; 

• odborný kabinet s pomůckami; 

• WC dívky a WC chlapci, úklidová komora; 

• barevné řešení podlahy pro snazší orientaci – žlutá barva. 

 





4. NP: PROJEKTOVÁ VÝUKA PŘÍRODNÍCH VĚD 

• Celý název: Učebna pro projektovou výuku přírodních věd; 

• kapacita 34 studentů; 

• vybavení: nábytek, projekční a prezentační technika; 

• odborný kabinet s pomůckami; 

• WC chlapci a dívky, úklidová komora; 

• barevné řešení podlahy pro snazší orientaci – okrová barva. 





Dosah projektu 
• Využití studenty, ale i učiteli gymnázia;  

• pořádání soutěží a olympiád pro region; 

• bezbariérový přístup do všech podlaží; 

• uzavřena spolupráce s MMHK – spolupráce se ZŠ v Hradci Králové; 

• dlouhodobá spolupráce s VŠ v Hradci Králové – UHK nebo LF UK. 

 



Časový vývoj projektu 
• Nákup budovy „Kostky“ (6.2016) 

• Stavební povolení s nabytím právní moci (4.2017) 

• Vysoutěžený dodavatel stavby a některých částí vnitřního vybavení 

(2017–2019) 

• Podaná žádost o dotaci na ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

(11.2017) 

• Podaná žádost o dotaci na Královéhradecký kraj (1.2018) 

• Podání žádosti o dotaci od SFŽP ČR (10.2019) 



Náklady projektu  
CELKOVÉ NÁKLADY 70,7 mil. Kč 

Nákup „Kostky“ 6,2 mil. Kč 

Stavební práce + ostatní  56,5 mil. Kč 

Vnitřní vybavení 8 mil. Kč 

ZDROJE 

Individuální dotace z Královéhradeckého kraje 15 mil. Kč 

Dotace ITI Hradecko-pardubické aglomerace (IROP) 15,4 mil. Kč 

Dotace Operační fond život. prostředí 4 mil. Kč 

Vlastní prostředky investora 36,3 mil. Kč 

CELKEM 70,7 mil. Kč 



Biskupství královéhradecké 
51% 

Královéhradecký kraj 
21% 

ITI  
22% 

Státní fond ŽP ČR 
6% 

Financování projektu 



V „Kostce“ 



Shrnutí 
• Rekonstrukce budovy Jana Koziny 1237 (tzv. „Kostky“) a bezbariérové 

propojení s budovou biskupského gymnázia 

• Zřízení čtyř učeben pro výuku přírodovědných a polytechnických 

předmětů 

• Zřízení laboratoří chemie a biologie 

• Zvýšení zájmu studentů o studium přírodovědných a polytechnických 

předmětů 

• Moderní zázemí nejen pro studenty a učitele gymnázia, ale i pro ostatní 

studenty, kteří budou učebny využívat 

• Dokončení stavby - srpen 2020 




