
 

Centrum odborného vzdělávání 
pro nejmodernější technologie obrábění dřeva 

 
V únoru 2012 byla zahájena realizace projektu s názvem „Centrum odborného vzdělávání pro 
nejmodernější technologie obrábění dřeva. Vytvořením centra odborného vzdělávání bude využit 
a rozšířen potenciál Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, která bude 
garantovat kvalitu procesu počátečního i celoživotního vzdělávání se zaměřením především na 
uměleckořemeslné obory v rámci dřevozpracujícího průmyslu. Rekonstrukcí prostor, které jsou situovány 
na odloučeném pracovišti ulice Brněnská 207, 500 06 Hradec Králové a následnému vybavení 
nejmodernějším strojním zařízením, jako je například 5-ti osé CNC frézovací centrum na dřevo (včetně 
příslušenství), CNC soustruh na dřevo a CNC gravírovací laserový stroj, dojde ke zkvalitnění a rozšíření 
výuky, díky praktické výuce k usnadnění vstupu absolventů na pracovní trh, k vyšší kvalifikaci zaměstnanců 
a následně snížení nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Dojde k rozšíření a prohloubení spolupráce 
s podnikatelskými subjekty i úřady práce, což povede k ekonomické prosperitě regionu. Předmětem plnění 
je nová dispozice učebny pro výuku práce s dřevoobráběcími stroji CNC se strojem pro 3D opracování 
dřeva, dílna s osazeným dřevoobráběcím centrem CNC a soustruhem CNC, kde bude zřízena technologická 
strojovna s osazeným filtrem pro odsávání dřevního odpadu, briketovacího lisu dřevního odpadu 
a kompresoru. Z místnosti sklad řeziva bude vyčleněna část prostoru, která bude plnit funkci předsíně před 
vstupem do učebny CNC. Zároveň v rámci projektu vznikne nová počítačová učebna včetně 13 kusů 
grafických stanic. 
 
 
Obecné informace o projektu: 
 
Název projektu: 
 
Registrační číslo: 
Prioritní osa: 
Oblast podpory: 
 
 
Příjemce dotace (investor): 
Zástupce investora: 
Místo realizace: 

Centrum odborného vzdělávání 
pro nejmodernější technologie obrábění dřeva 
CZ.1.13/4.2.00/21.01122 
4. – Rozvoj podnikatelského prostředí 
4. 2. – Podpora spolupráce firem se středními školami a 
učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a 
úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 
Královéhradecký kraj, Odbor školství 
Centrum EP, Hradec Králové 
SUPŠ HNN - odloučené pracoviště pro praktickou výuku, 
Brněnská 207, 500 06 Hradec Králové 

 

 
 
 
 
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. 
 

Přehled financování Max. Částka v Kč Max. podíl ne celkových 
způsobilých výdajích v % 

Celkové výdaje projektu 15 084 863,50 100 
Poskytnutá dotace 12 822 133,97 85,00 

Vlastní zdroje příjemce*) 2 262 729,53 15,00 
 
*) vlastní zdroje příjemce odpovídají rozdílu celkových způsobilých výdajů projektu a poskytnuté dotace 
 
 
 

 

 

 
 

 



Fotografie z realizace 
 

 

 
   

 

  

 
   

 

 

 
 
 

 
 


