
ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace 

Poptávka – vybavení víceúčelového prostoru základní školy a zázemí školního poradenského pracoviště  
nábytkem a technickým zařízením. 
- předpokládaná realizace: rok 2019  
- aktuálně se jedná o zjištění možností/zájmu dodavatelů o plánovanou akci, přípravu návrhu (vizualizace)  
vybavení prostor dle zadání školy (vč. možnosti na straně dodavatele zadání školy dále rozvinout), 
definování cca. rozpočtu   
- není nutné se zúčastnit komplexní nabídkou, lze zaslat nabídku na jednotlivé prostory, popř. pouze na 
vybavení nábytkem (bez IT), či opačně 
- termín odevzdání nabídky: 5.12.2018  
 
Přílohou poptávky je arch studie dotčených prostor a fotodokumentace aktuálního stavu. Prostory budou 
stavebně upraveny – především viz příčka oddělující prostory 02 a 04.  
01:  chodba  
02: víceúčelový prostor školy  
-  aula/kinosál (setkávání pedagogů s rodiči, žáky) – největší prostor školy  
- odborná učebna čtenářské gramotnosti (knihovna)  
- setkávání pedagogů (semináře, porady)  
03: pracoviště školního poradenského pracoviště - zázemí pro pracovníky  
04: pracoviště školního poradenského pracoviště – zázemí pro práci s dětmi  
 
 
Ad1) předprostor – zázemí pro čekající (žáci na výuku, rodiče na jednání s poradenskými pracovníky, …) – 
vybavení nábytkem (cílová skupina v řádu jednotlivců)  
 
Ad2)  víceúčelový prostor školy  
- pro potřeby poptávky si lze představit prostor jako prázdný, v rámci stavební úpravy budou upraveny 
rozvody elektro, sítě, voda – dle potřeby 
- zachována bude pouze orientace prostoru – stěna sousedící s prostorem 03 (stěna s umyvadlem bude 
čelní stěnou) – viz orientace arch. studie 

 Prezentační, audio-video zázemí - min. interaktivní/projekční plocha (16:10), úhlopříčka cca220cm, 
keramická/magnetická plocha, přenosná prezentační plocha (flipchart), IT technika, ozvučení, 
digitální klavír, vč. zázemí pro přednášejícího/pedagoga/knihovníka 

 Zázemí pro setkávání (rodiče, pedagogové, žáci) – svršky, stohovatelné židle (50 ks) – zohlednit 
prostor pro sklad aktuálně nevyužitých židlí  

 Zázemí pro knihovnu - regály pro knihovní a časopisecký fond (fond pro výuku, novinky, ...) -  (viz 
také prostor 04 – vestavěný regál – doplňkový sklad knih)  

 Zázemí pro výuku – hnízda/centra aktivit  
o Variabilní nábytek (stoly) – možnost různých sestav (pro cca 25-30 osob)  
o Židle – použití židlí – viz výše  
o Centrum/hnízdo práce s PC - cca 3 místa (vč. IT techniky)  
o Centrum relaxace/odpočinku – omyvatelný (snadno udržovatelný), variabilní „nábytek“ pro 

relaxační aktivity („pohodlně sedím/ležím s knihou)  
o Centrum aktivity – samostatná práce s knihou (volitelné)  

 Zatemnění místnosti – není předmětem poptávky  
 

03: pracoviště školního poradenského pracoviště - zázemí pro pracovníky  
-  poptávka se týká pouze vybavení nábytkem 
- předpokládáme, že nabídka bude odpovídat arch. studii, tedy 6 pracovních míst, zázemí úložného 
prostoru, místo pro setkávání (viz kulatý stůl u dveří)  
- součástí úložného prostoru bude úložný prostor pro zajištění občerstvení (nádobí, ….) účastníků setkávání 
se v aule – umyvadlo bude doplněno dřezem  
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04: pracoviště školního poradenského pracoviště – zázemí pro práci s dětmi  
-  poptávka se týká pouze vybavení nábytkem 
- v prostoru zachováme vestavěný regál (knihovnu) – viz fotodokumentace (slouží jako doplnění 
kapacity umístění knih v knihovně (02).  
- nabídka může odpovídat arch. studii   
 
 
Poptávka – revitalizace vybavení tříd tabulemi s dataprojektorem  
- v krocích (dle finančních možností) plánujeme revitalizaci vybavení tříd tabulemi s dataprojektorem  
- předpokládaná realizace: 12/2018 jedna až dvě tabule  
- termín odevzdání nabídky: 30.11.2018 
 
1) Keramická tabule triptych 400x120cm s dataprojektorem, pojezdem  

 pouze projekce (ne interaktivní)  
 povrch keramický, magnetický  
 projekční plocha bílá 
 křídla – zelená/modrá – popis křídou, popř. kombinace křída/fixa – min. zadní plocha křídel 

pro popis křídou  
 do nabídky zahrnout dopravu, montáž (v učebnách je nad tabulemi nachystaná el. zásuvka, 

síťová zásuvka a možnost vést propojení dataprojektoru s pracovištěm pedagoga uvnitř 
(stěnou)) - předpokládaný systém práce – pedagog do výuky přináší svoje zařízení /ntb/ - 
jednoduše se připojí) k dataprojektoru, k internetu se bude připojovat přes WIFI 

 
2) doplnění tabulí dataprojektorem s možností projekce (ne interaktivní)  

 V některých třídách máme tabule (s pojezdem), které jsou v dobrém stavu, zároveň mají 
centrální plochu keramickou (bílou), jedná se nám o možnost doplnění stávajících tabulí 
dataprojektorem 

 
3) doplnění tabulí dataprojektorem s možností projekce (ne interaktivní)  

 V některých třídách máme tabule (s pojezdem), které jsou v dobrém stavu, ale nemají 
centrální plochu keramickou (bílou), jedná se nám o možnost doplnění stávajících tabulí 
dataprojektorem a projekčním plátnem, popř. jinak s cílem umožnit projekci. Ve třídách jsou 
podhledy.   

 
 
 


