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1. ÚVOD 

 

Správní obvod ORP Uherský Brod je příhraničním regionem, jehož prosperita je založena na 
vytvoření plnohodnotného zázemí pro život svých obyvatel zahrnující kvalitní a dostupné 
školství včetně mimoškolních aktivit, udržení výjimečného charakteru CHKO Bílé Karpaty 
s charakteristickými prvky oblastí Slovácka a Kopanic, vytvoření atraktivní nabídky cestovního 
ruchu, také rozvoj partnerství všech obcí založený na komunitním plánování pro efektivní 
spolupráci a pokrytí potřeb občanů. 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá 
územní realizace v ORP Uherský Brod i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, 
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. 
Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, 
kteří ovlivňují vzdělávání v území. 

Finální dokument MAP bude mít několik částí, které postupně vznikají na základě partnerské 
spolupráce a komunikace. Jednou z těchto částí je Strategický rámec MAP do roku 2023.  

Tento Strategický rámec MAP vznikl na základě dohody o prioritách, která je konsensem 

spolupráce aktérů ve vzdělávání v ORP Uherský Brod. 
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2. VIZE 

 

Základním předpokladem úspěšného zvýšení kvality ve vzdělávání na území ORP Uherský Brod 
je jasná formulace dlouhodobých priorit a cílů. Na základě komunikace, spolupráce a vzájemné 
podpory mezi jednotlivými aktéry v území budou tyto cíle naplňovány. Tím bude dosaženo stavu, 
který shrnuje následující vize. 

 

Na území ORP Uherský Brod probíhá kvalitní výchova a vzdělávání vycházející ze zásad 
moderních pedagogických principů, které se hlásí k odkazu našeho rodáka Jana Ámose 
Komenského.  
 

Děti a žáci jsou motivováni k vlastnímu sebezdokonalování, spolupráci a celoživotnímu učení 
prostřednictvím názorných moderních metod, systémových a soustavných opatření s cílem naučit 
se dobře orientovat ve světě a utvářet si aktivní a tvůrčí vztah k přírodě, společnosti a sobě 
samému. Na území ORP je zajištěna dostupnost a prostupnost pro všechny děti a žáky všech 
stupňů vzdělávání. 
 

Pedagogové jsou motivovaní ke své práci a cíleně rozvíjejí své vlastní kompetence. Pomáhají 
dětem a žákům rozvinout vlastní potenciál k dosažení maxima jejich reálným možnostem.  
 

Školy jsou otevřené pro trvalou spolupráci s rodinou, místní komunitou, efektivně spolupracují 
s fungujícími poradenskými službami a okolním světem. Školská zařízení pracují kvalitně 
a efektivně, uplatňují individuální přístup, etické hledisko, dávají všem stejné příležitosti rozvoje 
a zabezpečují kvalitní volnočasové aktivity. Rodina, školy a místní komunity synergicky podporují 
výchovu, vzdělávání dětí a mládeže. 
 

Vzdělávání rozvíjí tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám demokratické společnosti 
a trhu práce.  
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3. POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ 

Příprava a zpracování Strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) vzdělávání ORP 
Uherský Brod probíhalo v souladu s principy komunitně vedeného plánování od září 2016 do 
ledna 2017. Všichni aktéři v oblasti vzdělávání měli možnost se aktivně podílet na přípravě 
a realizaci tohoto dokumentu.  

Do tvorby Strategického rámce MAP na území ORP Uherský Brod byli zapojeni zástupci klíčových 
aktérů ovlivňujících oblast předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání.  

Na začátku září proběhla první schůzka realizačního týmu, kde byli všichni členové seznámeni 
s celým projektem, byly stanoveny úkoly, sestaven plán realizace a časový harmonogram. 

V průběhu září a října 2016 byl ustaven Řídící výbor MAP (ŘV). Proběhlo oslovení zvolených 
zástupců, upřesnění nominací do ŘV, individuální jednání s dotčenými zástupci. Řídící výbor má 
celkem 15 členů a je složen ze zástupců realizátora projektu MAP, kraje + KAP, zřizovatelů škol, 
MAS, vedení a učitelů ZŠ a MŠ, školních družin, základních uměleckých škol, organizací 
neformálního a zájmového vzdělávání a rodičů. Na prvním zasedání ŘV byl dne 19. října 2016 

schválen Statut ŘV a Jednací řád ŘV.  

Během září také proběhlo upřesnění nominací do pracovních skupin (PS) a příprava dokumentace 
pro tematické setkávání a podporu partnerství. Návrh na vytvoření pracovních skupin včetně 
jejich personálního obsazení byl představen a následně také schválen na prvním zasedání ŘV dne 
19. října 2016.  

Byly sestaveny dvě pracovní skupiny: pro oblast předškolního vzdělávání a pro oblast základního 
vzdělávání (tato skupina je složená se zástupců ZŠ I. st., ZŠ I.+II. st. a ZUŠ).  

Na společných jednáních pracovních skupin byla provedena analýza dotazníků MŠMT, byly 

zpracovány SWOT analýzy k jednotlivým opatřením, byly podrobněji projednány investiční 
záměry v území, byly vymezeny základní priority a strategické cíle, které byly dále rozpracovány. 
Členové pracovních skupin spolu komunikovali průběžně elektronicky. 

V průběhu celého období probíhal sběr projektových záměrů z jednotlivých vzdělávacích zařízení. 
Šetření probíhalo formou konzultací na společných jednáních, formou individuálních 
telefonických či osobních konzultací a zejména elektronickou formou. Všem aktérům bylo 
rozesláno několik informačních zpráv s výzvou k oznámení plánovaných projektových záměrů 
a nabídkou případné další konzultace. 

V prosinci 2016 proběhlo také veřejné projednání pracovní verze strategického rámce. Tato 
pracovní verze byla rozeslána k připomínkám členům ŘV, PS, všem zapojeným školským 

zařízením a jejich zřizovatelům. Také byla zveřejněna na www stránkách projektu. 

Po vypořádání všech připomínek byla vytvořena finální verze strategického rámce, která byla 
předložena k projednání a schválení Řídícímu výboru. 

Dne 10. ledna 2017 byl Strategický rámec pro území ORP Uherský Brod do roku 2023 schválen 
Řídícím výborem. 
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Do procesu přípravy a tvorby dokumentu byli přizváni a zapojeni zástupci jednotlivých aktérů 
vzdělávání zejména pomocí doposud realizovaných aktivit:  

· informování odborné a široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek projektu: 
http://map-ub.webnode.cz/  

· rozhovory se zástupci škol, případně se zástupci zřizovatele; 

· zasedání řídícího výboru; 

· zasedání pracovních skupin; 

· společné jednání pracovních skupin se zástupci středních škol; 

· sběr a konzultace projektových záměrů; 

· analýza dotazníkového šetření MŠMT (2015) pro ZŠ a MŠ na území ORP Uherský Brod;  

· zasílání aktuálních informací a podkladů k realizaci projektu zapojeným aktérům; 

· připomínkování dílčích výstupů ŘV a PS; 

· informování zřizovatelů škol; 

· veřejné projednání strategického rámce. 

 

Všichni aktéři jsou v rámci vytvořené komunikační platformy zapojeni do konzultačního procesu, 
jsou pravidelně informováni o průběhu realizace projektu, seznamováni s výsledky šetření 
i s finálním rozhodnutím Řídícího výboru. V oblasti spolupráce a rozvoje neformálního 
a zájmového vzdělávání (priorita 3) byly přizvány a zapojeny i všechny střední školy v území ORP 
Uherský Brod.  
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4. PRIORITNÍ OBLASTI A CÍLE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 

4.1. PŘEHLED PRIORIT A CÍLŮ 
 

PRIORITA 1 ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE 

CÍL 1.1 Kvalitní, moderní a dostupná infrastruktura 

CÍL 1.2 Kvalitní vybavení a jeho průběžná modernizace 

CÍL 1.3 Vysoká kvalita předškolního vzdělávání 

CÍL 1.4 Podpora a spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

PRIORITA 2 ROZVOJ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

CÍL 2.1 Kvalitní, moderní a dostupná infrastruktura 

CÍL 2.2 Kvalitní vybavení a jeho průběžná modernizace 

CÍL 2.3 Vysoká kvalita základního vzdělávání 

CÍL 2.4 Podpora a spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

PRIORITA 3 ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

CÍL 3.1 Kvalitní, moderní a dostupná infrastruktura 

CÍL 3.2 Kvalitní vybavení a jeho průběžná modernizace 

CÍL 3.3 Vysoká kvalita neformálního a zájmového vzdělávání 

CÍL 3.4 Podpora a spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 
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4.2. OPATŘENÍ PROSTUPUJÍCÍ PRIORITAMI A CÍLI 
 

POVINNÁ  
OPATŘENÍ 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených 
školním neúspěchem 

DOPORUČENÁ 
OPATŘENÍ 

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i 

 EVVO) 

(DO3)   Kariérové poradenství v základních školách 

PRŮŘEZOVÁ  
A VOLITELNÁ 

OPATŘENÍ 

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího 
 jazyka 

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

(VO5)   Investice do rozvoje kapacit základních škol 

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP  
 a OP PPR 

 

DOPLNĚNÁ 
OPATŘENÍ PRO  
ORP UHERSKÝ 

BROD 

 

(NO1) Znalost regionu a tradic 

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných 

(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami  
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4.3. POPIS PRIORIT A CÍLŮ 

4.3.1. PRIORITA 1: ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE 
 

PRIORITA 1 ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE 

Cíl 1.1 Kvalitní, moderní a dostupná infrastruktura 

Popis cíle Systematicky podporovat síť mateřských škol v území: výstavbou moderní 
infrastruktury, rekonstrukcí či opravami současných zařízení (budovy, 
vnitřní prostory, zeleň, školní zahrady, hřiště, technická zařízení budov, 
přístupové či příjezdové plochy apod.). A to na základě individuálních 
potřeb jednotlivých škol, bez podmínky navyšování kapacity. Cílem je 
zajistit kvalitní, moderní, bezpečné, bezbariérové prostředí pro výchovu 
a výuku dětí. Podporovat komunitní funkci škol. 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO) 

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků    

 

Střední vazba: 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním    
 neúspěchem      

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků     

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka 

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR     

 

Slabá vazba: 

--- 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

--- 

 

Střední vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic     

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných      

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení. 
Počet podpořených dětí. 
Počet realizovaných projektů. 

Počet vybudovaných zařízení. 
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PRIORITA 1 ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE 

Cíl 1.2 Kvalitní vybavení a jeho průběžná modernizace 

Popis cíle Zajistit mateřským školám dostatečné materiálně – technické vybavení. 
Pořídit a modernizovat vybavení vnitřních prostor výukových i ostatních 
odpovídající současným požadavkům (třídy, lehárny, školní jídelny, 
kuchyně, výdejny, šatny, skladové prostory, kabinety). Pořídit dostatečné 
množství moderních pomůcek ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího 
procesu. Podporovat tvorbu vlastních výukových materiálů  
a pomůcek. Zajistit potřebnou míru vybavení prostředky ICT pro realizaci 
kvalitního vzdělávání. 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita     

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)   

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků    

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka 

 

Střední vazba: 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem     

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků    

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků    

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků     

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

    

Slabá vazba: 

--- 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

--- 

 

Střední vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic 

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných     

 

Slabá vazba: 

--- 

 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet podpořených zařízení.  
Počet vybavených učeben.  
Počet podpořených dětí. 
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PRIORITA 1 ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE 

Cíl 1.3 Vysoká kvalita předškolního vzdělávání 

Popis cíle Cílem je především podporovat předškolní zařízení v dosažení kvalitního 
vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze, nových metod a forem práce, 
v navýšení počtu asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a psychologů, 
a to pro dosažení komplexnější a odbornější péče o děti, zajištění primární 
prevence a péče o děti s podpůrnými opatřeními. Zvyšování kvality 

předškolního vzdělávání zejména v oblastech:  

- čtenářská a matematická pregramotnost, 
- inkluzivní vzdělávání a podpora dětí ohrožených školním neúspěchem, 
- rozvoj podnikavosti, kreativity a iniciativy dětí, 
- rozvoj kompetencí dětí v polytechnickém vzdělávání, 
- rozvoj digitálních kompetencí dětí, 
- rozvoj kompetencí dětí pro aktivní používání cizího jazyka, 
- rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí, 
- rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností dětí, 
- zdravý životní styl, 
- znalost regionu a tradic, 

- ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. 
 

Využívat ICT pro kvalitní vzdělávání. 
 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita    

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem    

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků    

Střední vazba: 

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků     

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)     

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků     

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků     

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR      

Slabá vazba: 

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka    
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

--- 

 

Střední vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic     

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných      

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet pedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávací akce. 

Počet uskutečněných vzdělávacích akcí.  
Počet realizovaných projektů.  
Počet podpořených škol. 
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PRIORITA 1 ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE 

Cíl 1.4 Podpora a spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Popis cíle Realizace aktivit spolupráce aktérů ve vzdělávání formou:  

- posílení vzájemné spolupráce mateřských škol,  
- posílení spolupráce mateřských škol a rodičů a přátel školy,  

- posílení spolupráce mateřských, základních a středních škol,  
- posílení spolupráce mateřských škol a jejich zřizovatelů,  
- posílení spolupráce mateřských škol s neziskovými organizacemi, 
ostatními institucemi a podniky. 
 

Podporovat vzájemné setkávání a výměnu informací. 
 

Poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové 
poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP apod.). 

Přenos příkladů dobré praxe.  
 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 

Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita    

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem     

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků     

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

    

Střední vazba: 

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků     

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)      

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR    

  

Slabá vazba: 

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků     

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

--- 

 

Střední vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic     

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných   

(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami    

 

Slabá vazba: 

--- 

 
 

Předpokládané 
indikátory 

Počet akcí spolupráce.  
Počet podpořených škol.  
Počet podpořených pracovníků. 
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4.3.2. PRIORITA 2: ROZVOJ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

PRIORITA 2 ROZVOJ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 2.1 Kvalitní, moderní a dostupná infrastruktura 

Popis cíle Udržení sítě základních škol s kapacitami odpovídajícími potřebám území. 
Cílem je rekonstruovat a modernizovat budovy a areály základních škol tak, 
aby se ve všech oblastech regionu staly moderním, bezpečným 
a bezbariérovým prostředím pro výchovu a vzdělávání nejen žáků, ale i širší 
komunity. A to na základě individuálních potřeb jednotlivých škol, bez 
podmínky navyšování kapacity. Modernizací malotřídních škol zajistit 
stabilitu a kvalitu těchto výchovně vzdělávacích zařízení v menších obcích. 

Zajistit dostupná a kvalitní sportoviště a hřiště a také příjemné, bezpečné 
a podnětné okolí vzdělávacích zařízení. Podporovat komunitní funkci škol  
a volnočasové aktivity žáků s důrazem na rozvoj školních družin a školních 
klubů. Důraz je také kladen i na technické zázemí budov (opravy střech, 
rekonstrukce kotelen, zateplení budov, sociální zařízení, stravovací zařízení 
apod.) 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem 

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO) 

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka 

(VO5)   Investice do rozvoje kapacit základních škol 

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 

Slabá vazba: 

(DO3)   Kariérové poradenství v základních školách 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

--- 

 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

 

Počet podpořených zařízení.  
Počet zrekonstruovaných školních budov.  
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PRIORITA 2 ROZVOJ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 2.2 Kvalitní vybavení a jeho průběžná modernizace 

Popis cíle Zajistit základním školám dostatečné materiálně – technické vybavení 
(např. pro školní jídelny, kotelny) a vybavení pro výukové prostory, 

odpovídající současným požadavkům, a dostatečné množství moderních 
pomůcek včetně výukových programů ke zkvalitnění výchovně 
vzdělávacího procesu. V rámci polytechnického vzdělávání modernizovat 
vybavení školních dílen, počítačových a odborných učeben. Podpořit 
kvalitní zasíťování a zavedení vysokorychlostního internetu. Školní 
knihovny vybavit dostatečným množstvím beletrie, cizojazyčné literatury, 
ale i odborných publikací. Zlepšit podmínky pro sportovní aktivity 
a moderní formy výuky (např. badatelská výuka, školní časopis, rozšiřování 
logických a matematických strategií). Mnohé stávající vzdělávací pomůcky 
jsou neaktuální a zastaralé a je třeba jejich obměna a doplnění - zajistit 

kvalitní výukové materiály a pomůcky. Podporovat vytvoření výukových 
materiálů a pomůcek pro rozvíjení zájmů žáků o podnikání. 

Podporovat vlastní tvořivost pedagogů a inovativní přístupy ve výuce 
vytvářením podmínek pro jejich práci. 
 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem  

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje 

 i EVVO)  

(DO3)   Kariérové poradenství v základních školách  

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

(VO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka 

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR  

Střední vazba: 

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

Slabá vazba: 

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných  

 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic  

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet podpořených zařízení.  
Počet vybavených učeben.  
Počet podpořených žáků.  
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PRIORITA 2 ROZVOJ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 2.3 Vysoká kvalita základního vzdělávání 

Popis cíle 
 

Prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zajistit 
zvyšování kvality základního vzdělávání, zejména v oblastech:  

- čtenářská a matematická gramotnost,  

- rozvoj podnikavosti, kreativity a iniciativy žáků, 
- rozvoj kompetencí žáků v polytechnickém vzdělávání, 
- rozvoj digitálních kompetencí žáků, 
- rozvoj kompetencí žáků pro aktivní používání cizího jazyka, 
- rozvoj sociálních a občanských kompetencí žáků, 
- rozvoj kulturního povědomí a prezentačních dovedností žáků, 
- zdravý životní styl, environmentální výchova, 
- znalost regionu a tradic, 

- ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, 
- rozvoje kompetencí k celoživotnímu učení, 
- formativního hodnocení žáků a stanovování cílů výuky, 
- individualizace výuky. 

Rozvíjet kariérové poradenství v základních školách. Zajistit dostatek 

psychologů, speciálních pedagogů, asistentů, sociálních pedagogů a dalších 
specialistů. Zajistit kvalitní a dostupné další vzdělávání vedoucích 
pracovníků, pedagogických i nepedagogických pracovníků. Podporovat 
zavádění nových výchovných a vzdělávacích metod a přístupů. Využívat 
moderní technologie.  Implementovat a rozvíjet postupy reagující na 
individuální předpoklady jednotlivých žáků a napomoci jim k maximálnímu 
rozvoji s ohledem na jejich schopnosti. 

Podpora alternativních forem vzdělávání: exkurze, výměnné pobyty, stáže 
žáků i pracovníků. Podporovat účasti žáků v odborných soutěžích, 
olympiádách a školních projektech. Zapojovat žáky do organizování 
školních akcí a projektů. Podporovat spolupráci středních škol a základních 
škol např. formou sdílení dílen, odborných učeben apod. 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem  

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)  
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(DO3)   Kariérové poradenství v základních školách  

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka  

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic  

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných  

 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet pedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávací akce. 

Počet uskutečněných vzdělávacích akcí.  
Počet realizovaných projektů.  
Počet podpořených škol. 
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PRIORITA 2 ROZVOJ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 2.4 Podpora a spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Popis cíle Zajistit v rámci kariérového poradenství spolupráci základních a středních 
škol včetně zaměstnavatelů v regionu. Zapojit podnikatele do výuky formou 
návštěv a přednášek, konzultací a debat. V oblasti rozvoje kompetencí dětí 
a žáků pro aktivní používání cizího jazyka podpořit přeshraniční spolupráci 
a výměnné pobyty žáků. Do výchovně vzdělávacího procesu zapojit širší 
komunitu, využít potenciál a kreativitu místních obyvatel a zájmových 
spolků. Podpořit osvětové akce pro rodiče žáků a veřejnost. Zaměřit se na 

podporu spolupráce v oblasti polytechnického vzdělávání, čtenářské  
a matematické gramotnosti, podnikavosti. Organizovat a uskutečňovat 
exkurze do firem a podnikatelských center. 

Realizovat aktivity spolupráce aktérů ve vzdělávání:  

- posílení vzájemné spolupráce základních škol,  
- posílení spolupráce základních škol a jejich zřizovatelů,  
- posílení spolupráce základních škol a rodičů a přátel školy,  

- posílení spolupráce základních škol a mateřských škol,  
- posílení spolupráce základních škol a středních škol,  
- posílení spolupráce základních škol s neziskovými organizacemi, 
ostatními institucemi a podniky,  
- posílení spolupráce se školami ze zahraničí. 
 

Podporovat vzájemné setkávání a sdílení zkušeností. Podporovat 

mezinárodní spolupráci. 
 

Vytvářet systematické aktivity na podporu rozvoje školy jako centra 
celoživotního učení. 
 

Zajistit kvalitní školní poradenská pracoviště poskytující primární prevenci 
všech ZŠ. 
 

Zajistit poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové 
poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP apod.). 

Podporovat přenos příkladů dobré praxe. Zajistit správu, údržbu a bezpečné 
používání ICT na školách. 
 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem  

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  
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(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)  

(DO3)   Kariérové poradenství v základních školách  

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka  

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic  

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných   

 

Střední vazba: 

(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami  

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet akcí spolupráce.  
Počet podpořených škol.  
Počet podpořených pracovníků. 
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4.3.3. PRIORITA 3: ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 

PRIORITA 3 ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 3.1 Kvalitní, moderní a dostupná infrastruktura 

Popis cíle Udržet dostupnost zájmového vzdělávání, podporovat jeho rozvoj 

a zvyšovat kvalitu. Vytvářet podmínky pro to, aby se každé dítě a žák mohl 
zapojovat do zájmového vzdělávání. Rozvíjet kapacity organizací, 
modernizovat a rekonstruovat budovy, učebny, technické zázemí, 
sportoviště, zkušebny, kluby aj., aby se ve všech oblastech regionu staly 
moderním, bezpečným a bezbariérovým prostředím pro poskytování 
neformálního a zájmového vzdělávání. Objekty řešit jako kulturně sociální 
prostor primárně směřovaný k potřebám a rozvoji dětí a zároveň otevřený 
pro rodiče, DVPP, místní komunitu a další, s funkcí mezigeneračního 
propojení. Podporovat rozvoj i v menších obcích, zřizovat pobočky – za 

účelem dosažitelnosti. 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

 (PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem 

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO) 

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka 

(VO5)   Investice do rozvoje kapacit základních škol 

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 

 

Slabá vazba: 

--- 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami  

 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet podpořených zařízení 
Počet podpořených osob 

Počet realizovaných projektů 
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PRIORITA 3 ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 3.2 Kvalitní vybavení a jeho průběžná modernizace 

Popis cíle Zajistit kvalitní vybavení odpovídající současným požadavkům a dostatečné 
množství moderních pomůcek pro zkvalitnění nabídky neformálního 
a zájmového vzdělávání. Podpořit kvalitní zasíťování a zavedení 
vysokorychlostního internetu. Mnohé stávající vybavení a pomůcky jsou 
neaktuální a zastaralé a je třeba jejich obměna a doplnění. 

Podporovat vlastní tvořivost realizátorů neformálního a zájmového 
vzdělávání a inovativní přístupy ve vedení kroužků vytvářením podmínek 
pro jejich práci. 

Zajištění kvalitních podmínek pro předávání lidové kultury a další specifika 
regionu. 

Podpora zdravého životního stylu v rámci rozvoje zájmového  
a neformálního vzdělávání. 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem  

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)  

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka  

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

 

Slabá vazba: 

--- 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic  

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných.  
(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami  
 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet podpořených zařízení.  
Počet vybavených učeben.  
Počet podpořených osob. 
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PRIORITA 3 ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 3.3 Vysoká kvalita neformálního a zájmového vzdělávání 

Popis cíle Zajistit vzdělávání (kurzy, semináře, školení apod.) poskytovatelů 
neformálního a zájmového vzdělávání dětí, včetně ZUŠ, v souladu 
s aktuálními potřebami společnosti a dětí. Kvalitně vzdělaní poskytovatelé 
nabízí dětem širší možnosti rozvíjet stávající a získávat další dovednosti, 
znalosti a schopnosti vhodné pro praktický život. 

Rozvíjet kulturní dědictví regionu a dalších specifik. 

Podporovat zdravý životní styl v rámci rozvoje zájmového  
a neformálního vzdělávání 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem  

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)  

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka  

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  

 

Slabá vazba: 

--- 
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Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic  

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných.  
(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami  
 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávací akce. 
Počet uskutečněných vzdělávacích akcí.  
Počet realizovaných projektů.  
Počet podpořených zařízení. 
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PRIORITA 3 ROZVOJ NEFORMÁLNÍHO A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Cíl 3.4 Podpora a spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání 

Popis cíle Realizovat aktivity spolupráce aktérů ve vzdělávání:  

- posílení vzájemné spolupráce organizací neformálního a zájmového 
vzdělávání (NZV),  
- posílení spolupráce NZV a mateřských škol,  
- posílení spolupráce NZV a základních škol,  
- posílení spolupráce NZV a rodičů a přátel školy,  

- posílení spolupráce NZV a středních škol,  
- posílení spolupráce základních škol se středními školami, s neziskovými 
organizacemi, ostatními institucemi a podniky. 
 

Podporovat vzájemné setkávání a sdílení zkušeností. 
 

Podporovat spolkové a kulturní činnosti místní komunity. 
 

Zajistit poradenství a administrativní servis (právní, ekonomické a grantové 
poradenství, podpora v oblasti IT, účetnictví, administrativy, BOZP apod.). 

Podporovat přenos příkladů dobré praxe. Zajistit správu, údržbu a bezpečné 
používání ICT na školách. 
 

Vazba na povinná, 

doporučená a 

volitelná opatření 
(témata) dle 
Postupů MAP 

Silná vazba: 

(PO3)  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
 neúspěchem  

(DO1)  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  

(DO2)  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, 
 technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje  

 i EVVO)  

(VO1)   Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  

(VO2)   Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího  jazyka  

(VO3)   Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  

(VO4)   Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  

(VO6)   Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR 

 

Střední vazba: 

(PO1)  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  

(PO2)  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  
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Slabá vazba: 

--- 

 

Vazba na doplněná 
opatření 

Silná vazba: 

(NO1) Znalost regionu a tradic  

(NO2) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných  
 a mimořádně nadaných.  
(NO3) Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového 
 vzdělávání středními školami  
 

Střední vazba: 

--- 

 

Slabá vazba: 

--- 

 

Předpokládané 
indikátory 

Počet akcí spolupráce.  
Počet spolupracujících subjektů.  
Počet podpořených pracovníků.  
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5. VAZBA CÍLŮ MAP NA OPATŘENÍ 

 x – slabá vazba; xx – střední vazba; xxx – silná vazba PRIORITA 1 PRIORITA 2 PRIORITA 3 

  Cíl 
1.1 

Cíl 
1.2 

Cíl 
1.3 

Cíl 
1.4 

Cíl 
2.1 

Cíl 
2.2 

Cíl 
2.3 

Cíl 
2.4 

Cíl 
3.1 

Cíl 
3.2 

Cíl 
3.3 

Cíl 
3.4 

PO1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita xxx xxx xxx xxx - - - - xx xx xx xx 

PO2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání - - - - xx xxx xxx xxx xx xx xx xx 

PO3 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem 

xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

DO1 Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xx xxx xxx xxx 

DO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

DO3 Kariérové poradenství v základních školách - - - - x xxx xxx xxx - - - - 

VO1 Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

VO2 Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka xx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

VO3 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků - xx xxx xxx - x xxx xxx - xx xxx xxx 

VO4 Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků - xx xx xxx - xx xxx xxx - xxx xxx xxx 

VO5 Investice do rozvoje kapacit základních škol - - - - xxx - - - xxx - - - 

VO6 Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

NO1 Znalost regionu a tradic xx xx xx xx - x xxx xxx - xxx xxx xxx 

NO2 
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků nadaných a mimořádně 
nadaných 

xx xx xx xx - xxx xxx xxx - xxx xxx xxx 

NO3 
Aktivity související s nabídkou neformálního a zájmového vzdělávání 
středními školami  

- - - xx - - - xx xxx xxx xxx xxx 
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Příloha č. 1 – Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod 

Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

Mateřská škola Bánov, 

příspěvková organizace, 
okres Uherské Hradiště  
 

IČO: 75022222    

RED IZO: 600 123 138 

IZO: 107 612 224 
 

Zabezpečovací systém při vstupu  
do budovy MŠ, ozvučovací technika 

200 000 2018 - 2020 
1.1. 

1.2. 
o o o þ o o 

Základní škola Josefa 
Bublíka, Bánov, okres 

Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace   
 

IČO: 48505498 

RED IZO: 600 124 053 

IZO: 048 505 498    
    

Venkovní výtah v objektu školy  
a bezbariérové úpravy objektu školy 

3 000 000 2017 - 2020 2.1. o o o o þ o 

Rekonstrukce PC sítě, vč. učebny, 
bezbariérové úpravy 

2 000 000 2017 - 2020 
2.1. 

2.2. 
o o o þ þ o 

Rekonstrukce učebny přírodopisu 400 000 2018 - 2020 
2.1. 

2.2. 
o þ o þ o o 

Přestavba půdních prostor  
na odborné učebny, bezbariérové 
úpravy venkovní požární schodiště 

5 000 000 2018 - 2020 
2.1. 

2.2. 
þ þ þ þ þ þ 

Školní hřiště 3 000 000 2018 - 2020 2.1. o o o o o o 

Terénní úpravy školní zahrady 
(jezírko -  vodní ekosystém), lavičky 

500 000 2018 - 2020 2.1. o þ þ o o o 

Nová elektrifikace školy,  
nové osvětlení 

6 000 000 2017 - 2020 2.1. þ þ þ þ o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Mateřská škola, 
Bojkovice, Štefánikova 

830, okres Uherské 
Hradiště 
 

IČO: 75020726 

RED IZO: 600 123 197 

IZO: 107 612 283 

Rekonstrukce sociálního zařízení 150 000 2018 - 2020 1.1. o o o o þ o 

Vybavení výpočetní technikou pro 

potřeby pedagogických pracovníků. 
100 000 2018 - 2020 1.2. o o þ o o o 

Modernizace audiovizuální  
a počítačové techniky 

60 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
þ þ o þ o o 

Modernizace didaktických  
a kompenzačních pomůcek 

100 000 2017 - 2018 1.2. þ þ þ o o o 

Základní škola T. G. 
Masaryka, Bojkovice, 

okres Uherské Hradiště  
 

IČO: 75021137  

RED IZO: 600 124 347 

IZO: 102 731 829 

 

Rekonstrukce a stavební úpravy 
stávající infrastruktury ve vazbě  
na bezbariérový přístup po škole 

2 500 000 2017 - 2018 2.1. o o o o þ o 

Investice do učebny chemie 700 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o þ þ o 

Investice do učebny fyziky 700 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o þ þ o 

Investice do učebny přírodopisu 700 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o þ þ o 

Zajištění vnitřní konektivity školy  
a připojení k internetu 

250 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o þ þ o o 

Venkovní environmentální učebna 250 000 2017 - 2018 2.1. o þ þ þ þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

Základní umělecká škola 
Bojkovice 
 

IČO: 46254331 

RED IZO: 600 003 701 

IZO: 046 254 331 
 

Vybudování PC učebny (interaktivní 
tabule, dataprojektor, 

notebooky/tablety, audiotechnika), 

vybavení software pro výuku 
hudební teorie, pro výuku 

multimediální tvorby 

500 000 2018 - 2019 
3.1. 

3.2. 
o o o þ o o 

Dům dětí a mládeže 

Bojkovice 
 

IČO: 75039630 

RED IZO: 673 100 162 

IZO: 462 543 07 

Rekonstrukce osvětlení tříd 60 000 2018 - 2019 3.1. þ þ þ o o o 

Vybavení mobilní počítačové učebny 100 000 2017 - 2018 3.2. þ þ þ þ o o 

Vybavení cvičné kuchyně 50 000 2018 - 2019 3.2. o o þ o o o 

Interaktivní tabule a příslušenství 100 000 2017 - 2018 3.2. þ þ o þ o o 

Rekonstrukce tříd - nové podlahy 70 000 2018 - 2019 3.1. o o þ o o o 

Modernizace herny 70 000 2017 - 2018 3.1. o o o o o o 

Rekonstrukce topení 200 000 2018 - 2019 3.1. þ þ þ þ o o 

Stavební úpravy a vybavení  
na vytvoření podnětného 

venkovního prostředí DDM 

400 000 2018 - 2019 3.1. þ þ þ o þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

Základní škola a mateřská 
škola, Březová, okres 

Uherské Hradiště 
 

IČO: 70937303 

RED IZO: 600 124 223 

IZO: 102 731 659 
 

ZŠ a MŠ Březová - přístavba  
a rekonstrukce 

3 761 733 2017 - 2018 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

o þ þ o þ þ 

 

Základní škola a Mateřská 
škola Bystřice pod 
Lopeníkem, příspěvková 
organizace 
 

IČO: 70984701 

RED IZO: 600 124 070 

IZO: 107 612 356 
 

Novostavba mateřské školy 13 500 000 2018 - 2019 
1.1. 

1.2. 
o o o o o þ 

 

Základní škola a Mateřská 
škola Bystřice pod 
Lopeníkem, příspěvková 
organizace 
 

IČO:  70984701 

RED IZO: 600 124 070 

IZO: 102 731 438 
 

Zabezpečení vstupu do budovy školy 
– dálkové ovládání 

50 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ þ þ þ o o 

Modernizace výpočetní techniky  
a pořízení interaktivní tabule 

350 000 2017 - 2018 2.2. o o o þ o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

Mateřská škola, Dolní 
Němčí,  
 

IČO: 75022109 

RED IZO: 600 123 821  

IZO: 107 613 000 
 

Podpora logopedické prevence  
v předškolním vzdělávání.  
Podpora digitalizace v MŠ. 

270 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
o o o þ o o 

 

Základní škola a Základní 
umělecká škola, Dolní 
Němčí, okres Uherské 
Hradiště 
 

IČO: 00836397 

RED IZO: 600 123 995 

IZO: 150 007 710 
 

Rekonstrukce relaxačního prostoru 
školního klubu + vybavení 

400 000 2017 - 2018 
3.1. 

3.2. 
þ þ þ þ o o 

Základní škola a Základní 
umělecká škola, Dolní 
Němčí, okres Uherské 
Hradiště 
 

IČO: 00836397 

RED IZO: 600 123 995 

IZO: 000 836 397 

Vnitřní výtah v objektu učebnového 
pavilonu 

2 500 000 2017 - 2018 2.1. o o o o þ o 

Rekonstrukce odborné učebny fyziky 
a chemie 

2 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o o o o 

Rekonstrukce jazykové učebny 600 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Rekonstrukce PC sítě, vč. učebny, 
navýšení konektivity 

1 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ þ þ þ o o 

Zabezpečení budovy školy  
a školského zařízení 

500 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o o o o 

 

Základní škola a Základní 
umělecká škola, Dolní 
Němčí, okres Uherské 
Hradiště 
 

IČO: 00836397 

RED IZO: 600 123 995 

IZO: 119 100 649 

 
 

Bezbariérová úprava objektu ZUŠ  
a ŠD, vybavení ZUŠ a ŠD 

1 100 000 2017 - 2018 
3.1. 

3.2. 
o o o o þ o 

 

Mateřská škola Horní 
Němčí, okres Uherské 
Hradiště 
 

IČO: 70993947 

RED IZO: 600 123 286 

IZO: 107 612 402 

 
 

Pro děti z MŠ Horní Němčí bezpečí  
a ochrana 

35 000 2017 - 2018 1.1. o o o o þ o 

Pořízení Magic boxu 100 000 2017 - 2020 1.2. o o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Základní škola Horní 
Němčí, okres Uherské 
Hradiště        
                      

IČO: 70993912 

RED IZO: 600 124 240  

IZO: 102 731 675                                    

Půdní vestavba dvou učeben  
a sociálního zařízení 

6 000 000 2017 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ þ o 

Rekonstrukce školního 
dvora/sportoviště 

1 000 000 2017 - 2018 2.1. o o o o o o 

Rekonstrukce školní tělocvičny 600 000 2017 - 2018 2.1. o o o o o o 

Mateřská škola Hradčovice, 

okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace,  
 

IČO: 75020751  

RED IZO:600 123 294  

IZO: 107 612 411 

Přístavba mateřské školy-pro 

dvouleté děti 
7 000 000 2018 - 2019 1.1. o o o o þ þ 

Vybavení školní zahrady MŠ herními 
prvky 

1 000 000 2017 - 2018 1.1. o þ o o þ o 

Vybavení mateřské školy - interaktivní 
tabule, Wi-Fi, podium, hrací kouty 

1 000 000 2018 - 2019 1.2. o o o þ o o 

Zabezpečení budovy a pozemku 
mateřské školy 

500 000 2017 - 2018 1.2. o o o o o o 

Základní škola Hradčovice,  

okres Uherské Hradiště  
 

IČO: 75020769  

RED IZO: 600 124 100  

IZO: 102 731 471 

Přístavba a vnitřní úpravy ZŠ 
Hradčovice na parc. č. st. 38, 60/1, 

Hradčovice 

7 712 540 
IV/2017 - 

VIII/2017 

2.1. 

2.2. 
o o þ o o þ 

Zabezpečení budovy základní školy 300 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 
Rekonstrukce PC sítě, 

server, Wi-Fi systém pro ZŠ 
200 000 2017 - 2018 

2.1. 

2.2. 
þ o o þ o o 

Přírodní učebna se zahradou 2 000 000 2018 - 2019 2.1. o þ o o þ o 

 

Základní škola, Korytná, 

okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace 
 

IČO: 75020599 

RED IZO: 600124266  

IZO: 107 612 445 (MŠ) 
IZO: 102 731 691 (ZŠ) 
 

Přístavba a komplexní rekonstrukce 
objektu stávající mateřské školy  

s vestavbou odborných a kmenových 
učeben a provedení bezbariérových 
úprav objektu pro potřeby ZŠ a MŠ. 

15 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ þ þ 

Odborná učebna pro práci 
s digitálními technologiemi a výuku 

komunikace v cizích jazycích 

2 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ þ o 

 

 

Základní škola a mateřská 

škola J. A. Komenského 
Nivnice, Komenského 101, 
687 51 Nivnice,  
 

IČO: 48506109  

RED IZO: 600 124 061  

IZO: 048 506 109 

 
 

Rekonstrukce 3 jazykových učeben, 
bezbariérové úpravy školy 

900 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ þ o þ þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Základní škola a Mateřská 
škola Nezdenice, okres 

Uherské Hradiště,        
 

IČO: 75020050  
RED IZO: 600 124 274 

IZO: 102 731 705 

Modernizace učeben ZŠ (zajištění 
konektivity a připojení k internetu 

pro školu a školní družinu, 
bezbariérové úpravy, rekonstrukce 

dvou učeben na multifunkční učebnu 
pro výuku ICT a jazyků, rekonstrukce 

jedné učebny na přírodovědnou 
učebnu) 

2 500 000 2017 - 2018 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

þ þ o þ þ o 

Vybudování přírodovědné venkovní 
učebny, terénní úpravy  
a bezbariérové úpravy 

1 500 000 2019 - 2020 
2.1. 

2.2. 
o þ o o þ o 

Modernizace učeben MŠ 

(rekonstrukce jedné učebny  
v MŠ na učebnu s využitím digitálních 

technologií a cizího jazyka, 
rekonstrukce druhé učebny v MŠ  

na hernu i lehárnu, bezbariérovost) 

2  000 000 2018 - 2019 
1.1. 

1.2. 
þ þ o þ þ o 

Úprava místnosti k výuce výtvarné 
výchovy a pracovních činností, 

bezbariérovost 

1 500 000 2020 - 2021 
2.1. 

2.2. 
o o þ o þ o 

Úprava půdních prostor části školy  
a rekonstrukce školní družiny  

na dílnu, hernu a didaktický koutek  
a bezbariérovost 

2 000 000 2020 - 2022 

2.1. 

3.1. 

 

o þ o þ þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Základní škola Pitín,  

okres Uherské Hradiště       
 

IČO: 75022168  

RED IZO: 600 124 282 

IZO: 102 730 730                

Venkovní výtah v objektu školy  
a bezbariérové úpravy objektu školy 

3 000 000 2017 - 2018 2.1. o o o o þ o 

Rekonstrukce - rozšíření - přístavba 1 
kmenové učebny na přírodovědnou, 
vlastivědnou učebnu, bezbariérové 

úpravy školy, venkovní výtah 

4 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o þ þ o 

Rekonstrukce 1 jazykové učebny, 
bezbariérové úpravy 

1 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ þ o 

Základní škola a Mateřská 

škola Prakšice, 
příspěvková organizace,  
 

IČO: 70943311 

RED IZO: 600 124 410  

IZO: 102 731 977 

Rekonstrukce podkroví - vybudování 
a vybavení odborných učeben jazyků 

a přírodních věd, kabinetů včetně 
skladu pomůcek pro tyto předměty, 
kmenová třída, bezbariérové úpravy 

8 000 000 2018 - 2020 
2.1. 

2.2. 
þ þ o o þ þ 

Venkovní výtah v objektu školy  
a bezbariérové úpravy objektu školy 

4 000 000 2018 - 2020 2.1. o o o o þ o 

Rekonstrukce PC sítě, vč. učebny, 
bezbariérové úpravy 

1 200 000 2018 - 2020 
2.1. 

2.2. 
o o o þ þ o 

Úprava zeleně v okolí budov - 
revitalizace zahrady, herní prvky 

500 000 2018 - 2020 2.1. þ þ þ o o o 



 

Projekt: Místní akční plán vzdělávání ORP Uherský Brod 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000386 strana 46 

 

Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

 

Mateřská škola Slavkov, 

okres Uherské Hradiště, 
 

IČO: 70983844  

RED IZO: 600 123740 

IZO 107 612 925 

 
 

Vybavení pro mateřskou školu  
a školní družinu - audiovizuální 

technika, PC 

200 000 2018 - 2020 1.2. o þ o þ o o 

Základní škola a Mateřská 
škola Starý Hrozenkov, 

okres uherské Hradiště  
 

IČO: 70996903 

RED IZO: 600 124 428 

IZO: 102 731 985 

Rekonstrukce dílny pro výuku 
pracovní výchovy 

1 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o þ o o o 

Rekonstrukce PC sítě, vč. Učebny 1 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o þ o o 

Vytvoření jazykové učebny 1 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ o o 

Přírodní učebna a arboretum 500 000 2017 - 2018 2.1. o þ þ o o o 

 

 

Základní škola a Základní 
umělecká škola Strání    
 

IČO: 46956581 

RED IZO: 600 124 002 

IZO: 046 956 581        

 
       

Rekonstrukce odborných učeben  
a zajištění jejich bezbariérovosti  

v ZŠ Strání 
1 700 000 2017 - 2018 

2.1. 

2.2. 
þ þ o o þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Základní škola a Mateřská 
škola Suchá Loz,  

okres Uherské Hradiště, 
příspěvková organizace 
 

IČO: 75023911 

RED IZO: 600 124 177 

IZO: 102 315  578 

Rekonstrukce třídy na jazykovou 
učebnu, nová elektroinstalace, 
stolky, výškově stavitelné židle,  

PC síť, linoleum 

400 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ o o 

Rekonstrukce půdních prostor školy 
na dvě oddělení školní družiny, 

sociální zařízení, hygienická kabinka, 
sborovna, knihovna, sklad pomůcek, 
vybavení dvou tříd školní družiny - 

nábytek, hračky 

10 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ þ þ þ o þ 

Rekonstrukce školní zahrady za 
chráněným domem - výměna 

skluzavky, nové houpačky  
a houpadla, nové sedáky kolem 

pískoviště. 

700 000 2017 - 2018 2.1. o þ þ o o o 

Rekonstrukce školní kuchyně - 
výměna elektrických sporáků, 

zakoupení konvektomatu, lednice  
a univerzálního kuchyňského robotu 

700 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o o o o 

Zakoupení nového nábytku do 
ředitelny školy - sedací souprava, 

kancelářský nábytek, koberec, 
kuchyňka, nová elektroinstalace 

200 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Výměna elektroinstalace 400 000 2017 - 2018 2.1. o o o o o o 

Vybavení tříd didaktickou technikou 400 000 2017 - 2018 2.2. o o o þ o o 

Zlepšit podmínky pro sportovní 
aktivity - vybudovat  běžeckou dráhu, 

doskočiště 

200 000 2017 - 2018 2.1. þ o o o o o 

 

 

Mateřská škola Šumice 
 

IČO: 71002031 

RED IZO: 600 123 502 

IZO: 107 612 631 

 
 

Rekonstrukce učeben MŠ, vybavení 
interaktivními tabulemi 

1 000 000 2017 -2018 
1.1. 

1.2. 
o o o þ o o 

 

 

 

Základní škola Šumice 

 

IČO: 71002057 

RED IZO: 600 124 436 

IZO: 102 743 011 

 

 

 

Bezbariérová úprava, pořízení 
schodolezu 

120 000 2017 2.1. o o o o þ o 

Rekonstrukce učebny fyziky a chemie 700 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o o o o 

Rekonstrukce počítačové učebny 200 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o þ o o 

Vybavení učebny jazyků 150 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

Mateřská škola Veletiny, 

okres Uherské Hradiště 
 

IČO: 75023164 

RED IZO: 600 123 308  

IZO: 107 612 429 
 

Rekonstrukce školní zahrady 500 000 2017 - 2018 1.1. þ o o o þ o 

 

Základní škola a Mateřská 
škola Vlčnov 
 

IČO: 75022672 

RED IZO: 600 124 533 

IZO: 102 743 207 
 

Zelená třída v základní škole, 
bezbariérovost základní školy  

a modernizace počítačové učebny, 
vnitřní konektivita (server) 

4 500 000 2017 - 2019 
2.1. 

2.2. 
o þ þ þ þ þ 

Mateřská škola Uherský 
Brod, Havřice 1, 
688 01 Uherský Brod 
 

IČO: 70991995 

RED IZO: 600 123 642 

IZO: 107 612 810 

Stavební úpravy a rekonstrukce třídy 
- výměna podlahy 

200 000 2017 - 2018 1.1. o o o o o þ 

Vybudovat prostor v půdní vestavbě 
- terapeutická a keramická dílna, 

vybudování tělocvičny 

2 000 000 2019 - 2020 
1.1. 

1.2. 
o o o o o þ 

Vybavení na podporu podnětného 
prostředí - čtenářské koutky, prostor 

na rozvoj jednotlivých 
pregramotností 

100 000 2019 - 2020 1.2. þ o o o o o 

Nová výstavba nebo přestavba šatny 
zaměstnanců 

400  000 2017 - 2018 1.1. o o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Přestavba - realizace vzdělávací 
místnosti pro pedagogy (sborovna) 

300 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
o o o o o o 

Vybavení prostor pro rozvoj 
polytechnických dovedností - tvořivá 

dílna na zahradě 

150 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
o þ þ o o o 

Stavební úprava a vybavení 
venkovního prostředí školy - položení 

pryžového povrchu a zabudování 
venkovních sprch 

500 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
o o o o þ o 

Vybudovat prostor pro individuální 
práci s dětmi se SVP, vybavení 
kompenzačními pomůckami 

60 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
o o o o þ þ 

Interaktivní tabule - Magic box 120 000 2017 1.2. þ þ o þ o o 

 

Mateřská škola, 
Uherský Brod Obchodní  
č. 1639,  

688 01 Uherský Brod 
 

IČO: 70991928  

RED IZO: 600 123 952 

IZO: 107 613 182 

 

 

Rekonstrukce PC sítě, nákup 
interaktivní tabule, Magic boxu 

750 000 2017 - 2018 1.2. o o o þ o o 

Rekonstrukce třídy, výměna podlah, 
elektroinstalace, vybavení učeben, 

bezbariérové úpravy 

2 500 000 2017 - 2020 
1.1. 

1.2. 
o o o o o o 

Rekonstrukce a vybavení školní 
kuchyně 

2 000 000 2017 - 2020 1.2. o o o o o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

DVPP, výměna zkušeností pedagogů 100 000 2017 - 2020 
1.3. 

1.4. 
o o o o o o 

Vybudování tělocvičny, keramické 
dílny a sborovny 

10 000 000 2017 - 2020 
1.1. 

1.2. 
o o þ o þ o 

 

Mateřská škola Olšava,  

U Školky 2148,  
688 01 Uherský Brod 
 

IČO: 70991880 

RED IZO: 600 123 944  

IZO: 107 613 174 
 

Pořízení interaktivní tabule  
+ výukové programy 

100 000 2017 - 2018 1.2. o o o þ o o 

Počítačová technika + výukové 
programy 

40 000 2017 - 2018 1.2. o o o þ o o 

Vybavení zahrady pro plánovanou 
revitalizaci 

300 000 2017 - 2018 
1.1. 

1.2. 
o þ o o o o 

 
Mateřská škola, 
Primátora Hájka 2030 

688 01 Uherský Brod,  
 

IČO: 70991898,  

RED IZO: 600 123 651 

IZO: 600 123 651 

 

Interaktivní tabule 500 000 2017 - 2019 1.2. o o o þ o o 

Výstavba sedlové střechy na stávající 
rovné s vybudováním multifunkčního 

prostoru - nové kmenové třídy 

5 000 000 2018 - 2020 
1.1. 

1.2. 
o o o o o þ 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Mateřská škola Uherský 
Brod Svatopluka Čecha 

č. 1528,   

688 01 Uherský Brod   
 

IČO: 70991910 

RED IZO: 600 123 901  

IZO: 107 613 131                                          

Rekonstrukce hřiště na zahradě 400 000 2017 - 2018 1.1. o o o o þ o 

Podnětné vybavení zahrady hravými 
a sportovními prvky 

400 000 2017 - 2018 1.1. o þ þ o þ o 

Interaktivní tabule - pro předškolní 
děti 

200 000 2017 - 2018 1.2. þ þ o þ o o 

Modernizace didaktických  
a kompenzačních pomůcek 

100 000 2017 - 2018 1.2. þ þ þ o o o 

Mateřská škola Uherský 
Brod-Těšov 
 

IČO: 70991944 

RED IZO: 600 123 910 

IZO: 107 613 140 

Modernizace audiovizuální  
a počítačové techniky 

40 000 2017 - 2018 1.2. o o o þ o o 

Pořízení interaktivní tabule 100 000 2017 - 2018 1.2. o o o þ o o 

Vybudování pergoly na školním 

dvoře 
100 000 2018 - 2020 1.1. o o o o o o 

 

Základní škola, Uherský 
Brod - Havřice, Školní 117 

688 01 Uherský Brod 

 

IČO: 70932298 

RED IZO: 600 124 291 

IZO: 102 731 748 
 

Rekonstrukce učebny prvouky, 
bezbariérové úpravy školy 

1 500 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o o þ o 

Mobilní počítačová učebna 500 000 2017 - 2018 2.2. þ o o þ þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Základní škola, Uherský 
Brod, Mariánské náměstí 
41, okres Uherské 
Hradiště       
 

IČO: 70932336 

RED IZO: 600 124 509 

IZO: 102 743 142 

Zajištění konektivity a připojení  
k internetu pro školu, školní družinu 

a školní klub, venkovní výtah  
a bezbariérové úpravy 

4 000 000 2017 - 2018 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

þ þ þ þ þ þ 

Rekonstrukce PC učebny na 
multifunkční učebnu pro výuku ICT  

a jazyků, venkovní výtah  
a bezbariérovost 

4 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ þ o 

Vybudování 2 přírodovědných 
venkovních učeben, terénní úpravy  

a bezbariérové úpravy 

4 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o o þ o 

Úprava půdních prostor části školy  
č. p. 40 na dílnu, hernu a ateliér  
pro školní klub, venkovní výtah  

a bezbariérovost 

5 000 000 2017 - 2018 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

o o þ o þ o 

Základní škola, Uherský 
Brod, Na Výsluní 2047, 

okres Uherské Hradiště 
 

IČO: 1587523 

RED IZO: 600 124 541 

IZO: 102 743 266 

Rekonstrukce 4 učeben (jazyková, 
dílny, cvičná kuchyňka, kmenová) 

3 500 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o þ o þ þ 

Venkovní výtah v objektu školy  
a bezbariérové úpravy objektu školy 

6 500 000 2017 - 2018 2.1. o o o o þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 
 

Školní kuchyně - kompletní 
rekonstrukce 

5 000 000 2017 - 2020 
2.1. 

2.2. 
o o o o þ o 

Rekonstrukce PC sítě, vč. učebny, 
bezbariérové úpravy 

3 300 000 

 

2017 - 2018 

 

2.1. 

2.2. 
o o o þ þ o 

Základní škola Uherský 
Brod, Pod Vinohrady 

1420, okres Uherské 
Hradiště 
 

IČO: 70932328  

RED IZO: 600 124 517  

IZO: 102 743 169 

Jazyková učebna pro výuku 
prostřednictvím ICT na ZŠ Pod 

Vinohrady Uherský Brod 

1 800 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
þ o o þ o o 

Přírodovědná učebna pro 1. stupeň 
na ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod 

1 100 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o þ o þ þ o 

Odborné učebny (dílny, kuchyňka) 
řemeslných činností na ZŠ Pod 

Vinohrady Uherský Brod 

2 200 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o þ þ o o 

Zřízení nové kmenové třídy na ZŠ Pod 
Vinohrady Uherský Brod 

800 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o o þ þ 

Zajištění bezbariérového přístupu, 

úprava bezbariérových WC, dvora 
školy a nájezdové rampy na ZŠ Pod 

Vinohrady Uherský Brod 

700 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o o þ o 

Navýšení konektivity, serveru  
a páteřních rozvodů na ZŠ Pod 

Vinohrady Uherský Brod 

2 000 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o þ o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

 

Základní škola a Mateřská 
škola Uherský Brod-

Újezdec, příspěvková 
organizace      
      

IČO: 70932301 

RED IZO: 600 124 304 

IZO: 102 731 756 
 

Rekonstrukce PC učebny, 

bezbariérové úpravy školy, 
rekonstrukce PC sítě 

2 100 000 2017 - 2018 
2.1. 

2.2. 
o o o þ þ o 

 

Základní umělecká škola 
Uherský Brod, Mariánské 
náměstí 65, Uherský Brod 
688 01, 
 

IČO: 46254552 

RED IZO: 600 003 698  

IZO: 046 254 552 
 

Instalace klimatizace do podkrovních 
učeben ZUŠ Uherský Brod 

500 000  

- 1 000 000 
2018 - 2019 3.1. o o o o o o 

Katolická základní škola  
v Uherském Brodě 
 

IČO: 71340700 

RED IZO: 651 015 227 

IZO: 151 015 279 

Rozvoj odborného vzdělání  
v Katolické základní škole  

v Uherském Brodě, nástavba  
a přístavba, bezbariérové úpravy 

50 000 000 2017 - 2019 
2.1. 

2.2. 
þ þ o þ þ o 

Úprava školní družiny a školního 
klubu 

4 000 000 2017 - 2019 
3.1. 

3.2. 
o o o þ þ o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Církevní střední škola 
pedagogická a sociální 
Bojkovice  
   

IČO: 00838811 

RED IZO: 600 015 491 

IZO: 000 838 811 

Bezbariérová úprava objektu školy 
včetně rekonstrukce a modernizace 

výtahu, rekonstrukce sociálního 
zařízení a vybudování 

bezbariérového sociální zařízení 
(WC); Rekonstrukce stávajících 

prostor a Vybudování PC učebny  
a učebny jazykové výuky v rámci 

zájmového, neformálního  
a celoživotního vzdělávání. Součástí 

modernizace je pořízení 25 ks PC  
a příslušenství, dataprojektorů, 

serveru pro ukládání a sdílení dat  
a virtualizaci síťového prostředí. 

Vybavení jazykové učebny. 

5 000 000 2017 - 2018 
3.1. 

3.2. 
þ þ o þ þ o 

 

Gymnázium J. A. 

Komenského a Jazyková 
škola s právem státní 
jazykové zkoušky Uherský 
Brod 
 

IČO: 60371757 

RED IZO: 600 015 530 

IZO: 060 371 757 
 

Organizace zájmového vzdělávání  
v oblasti enviromentu -Týden 
ochrany životního prostředí 

500 000 2017 - 2018 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

 

o þ þ þ o o 
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Identifikace školy, 
školského zařízení  
či dalšího subjektu  
Název:  
IČO:  
RED IZO:  

IZO: 

Název projektu: Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 

projektu  

(od – do) 

Soulad 

s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié- 

rovost 

školy, 
školského 

zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 

kmenových 
učeben MŠ 

nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk  Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitálními 

technologiemi 

*** 

Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie 
Uherský Brod 
 

IČO: 14450437 

RED IZO: 600 015 548 

IZO: 014 450 437 

Modernizace počítačové techniky 
učeben hi-tech centra SPŠOA 

Uherský Brod -  učebny pro výuku 
CAD/CAM technologií, grafických  
a 3D programů i jazykové výuky  

v rámci zájmového, neformálního  
a celoživotního vzdělávání. Součástí 

modernizace je pořízení 52 ks PC  

a příslušenství, dataprojektorů, 
serveru pro ukládání a sdílení dat  
a virtualizaci síťového prostředí. 

Realizací projektu dojde také  
k úpravě venkovního prostranství  

a zeleně. 

2 324 000 2017 - 2018 
3.1. 

3.2. 
þ þ þ þ o o 

Střední škola - Centrum 

odborné přípravy 

technické Uherský Brod  
     

IČO: 15527816  
RED IZO: 600 171 132  

IZO: 130 002 542 

Vybudování učebny pro rytecké 
obory a realizace bezbariérového 

přístupu do školy. 
3 500 000 2018 - 2019 

3.1. 

3.2. 
o o þ o þ o 

Modernizace výuky ve strojírenských 
oborech. 

15 000 000 2019 - 2020 

3.1. 

3.2. 

2.1. 

2.2. 

o o þ þ o o 

Modernizace učeben pro teoretické 
vzdělávání. 

7 500 000 2019 - 2020 

3.1. 

3.2. 

2.1. 

2.2. 

þ þ o þ o o 




