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CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 „Budování
kapacit a spolupráce v rámci justice
a nápravné služby včetně alternativních trestů.“

Věznice Příbram  - Výstavba „Výrobně vzdělávací haly“
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Věznice Příbram a její umístění na mapě ČR



Letecký snímek Věznice Příbram
umístění novostavby výrobně vzdělávací haly 



Představení samotného projektu hrazeného 
EEA Grants 
Norway Grants

Věznice Příbram - Výstavba „ Výrobně vzdělávací haly “

CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 



Popis

Projekt a projektová příprava, AD

Realizace  stavba - investiční část
Výstavba ocelové halové konstrukce 
s opláštěním PIR panely – zemní
práce, zakládání konstrukcí, ocelová
konstrukce, opláštění, výplně otvorů, 
drátkobeton, soklové zdivo, vnitřní
výstavba vzdělávacích prostorů, 
elektroinstalace, vytápění, VZT a 
zdravotechnika, oplocení, 
komunikace

Vybavení - neinvestiční část
nábytek, vybavení dílen, 
vybavení PC učebny a ostatních 
vzdělávacích prostorů.



V rámci projektu bude vystavěna výrobně vzdělávací hala pro zajištění aktivit programu zacházení a činností s odsouzenými a zajistit tyto prostorové podmínky      
s odpovídajícím materiálním vybavením:

1 víceúčelová hala umožňující jednoduché montážní operace do které budou vestavěny učebny pro zajištění rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně
zájmové aktivity odsouzených

3 pracovny (učebny) pro rekvalifikační kurzy, vzdělávací, speciálně výchovné a zájmové aktivity

2 dílny pro zajištění praktického vyučování rekvalifikací jednoduché obsluhy a kuchařských prací

1 učebna s PC pro realizování rekvalifikačního kurzu základů výpočetní techniky

1 dílna na využívání práce s keramikou za účelem zajištění zájmové a speciálně výchovné činnosti

sociální zařízení a šatny

Prostorové a materiální požadavky projektu



Popis

Vzdělávání
resocializace

"Rekvalifikační kurz na PC" - 25 odsouzených/1 běh  (2 běhy/rok)  

"Kurz jednoduché obsluhy pro zařízení restauračního typu"  - 17 ods/1 běh 
(2 běhy/rok)

"Kurz kuchařských prací pro zařízení restauračního typu" - 13 ods./běh 
(2 běhy/rok) 

Cílová skupina: 110 odsouzených /1 rok                                
Přínos projektu: získání kvalifikace a posílení pracovních dovedností
Harmonogram:   2 kurzy/obor/rok



Skladba odsouzených :
věk odsouzených v procentuálním vyjádření
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Skladba odsouzených :
vzdělání v procentuálním vyjádření
(anamnestické informace s velmi nízkou validitou)

49%

3%
17%

1%

1%

5%

24%

Ned.zákl.

Základní

Vyučen

ÚS

ÚSO

VŠ

Nevyučen



Projekt a jeho cíle

CZ 15 EHP/ NORSKO oblast 32 „Budování kapacit a spolupráce v rámci justice a 
nápravné služby včetně alternativních trestů.“

V souladu s cílem projektu je vytvoření základu primárně odborného 
a doplňkově všeobecného vzdělávání odsouzených. 

Cílem projektu je zvýšení efektivity a přípravy odsouzených na jejich propuštění
z VTOS a snížení rizika opakování trestné činnosti a dalšího návratu do 
vězeňských zařízení.

K dosažení tohoto cíle je vytvoření nových prostor pro vzdělávání, pracovní
činnosti a další aktivity programu zacházení.



Odborná oblast

Odborná oblast zahrnuje přípravu na povolání prováděnou formou 
rekvalifikačních kurzů:

= rekvalifikační kurz jednoduché obsluhy pro zařízení restauračního typu –
s předpokladem roční obsazenosti kurzu cca 34 odsouzených

= rekvalifikační kurz jednoduché kuchařské práce pro zařízení
restauračního typu – s předpokladem roční obsazenosti kurzu cca 26 
odsouzených

= rekvalifikační kurz základy obsluhy PC – s předpokladem roční
obsazenosti cca 50 odsouzených



Všeobecné vzdělávání v souladu 
s programem zacházení

Aktivity budou tvořeny dle oblastí programu zacházení, které jsou 
odsouzeným ve Věznici Příbram nabízeny 
v oblastech:

= pracovní

= vzdělávací

= speciálně výchovné

= zájmové



Spolupracující organizace podílející se na zajištění
odborného vzdělávání

Integrovaná střední škola HPOS Příbram 
- rekvalifikační kurz jednoduché obsluhy pro zařízení restauračního typu                
- rekvalifikační kurz jednoduché kuchařské práce pro zařízení
restauračního typu       

O.K.Software Příbram                        
- rekvalifikační kurz základy obsluhy PC 



Uskutečněné projekty ve spolupráci
s Nevládními Neziskovými Organizacemi

Projekt pod názvem:
„Kompletní reintegrační program pro osoby opouštějící prostředí Věznice 
Příbram“ v letech 2010 – 2012,
ve spolupráci s Centrem Podpory Podnikání Praha
a Hospodářskou komorou

Rekvalifikační kurz v oboru kovovýroba (53 odsouzených)
Rekvalifikační kurz dřevovýroba (11 odsouzených)
Svářečský kurz (18 odsouzených)
Do rekvalifikačních kurzů bylo celkem zapojeno 82 odsouzených.



Rekvalifikační kurz v oboru kovovýroba



Rekvalifikační kurz v oboru dřevovýroba



Závěrečný certifikát rekvalifikačních kurzů



Publicita projektu

Velkoplošná informační
tabule

Příbramský deník
Periskop
MF Dnes
Časopis České Vězeňství
Webové stránky VS ČR

Pamětní deska po ukončení
výstavby



Děkujeme Vám za pozornost
Za Věznici Příbram :  Bc. Michal Staníček

npor. Bc. Petr Prokeš

Věznice Příbram
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