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1 Vize 

VýIhova a vzděláváﾐí v regioﾐu přispívá k všestraﾐﾐéﾏu rozvoji dětí a žáků s respekteﾏ k 
jejiIh iﾐdividuálﾐíﾏ potřeHáﾏ. Pedagogové a ostatﾐí praIovﾐíIi v oHlasti vzděláváﾐí a 
výIhov┞ se dále vzdělávají, osvojují si ﾐové treﾐd┞ a ﾏetod┞ práIe zohledňujíIí potřeH┞ dětí 
a žáků v regioﾐu a uplatňují získaﾐé zﾐalosti a dovedﾐosti ve své pra┝i.  

OHIe, zástupIi škol a školskýIh zařízeﾐí se pravidelﾐě setkávají, koordiﾐují svoji čiﾐﾐost, 
spolupraIují při realizaIi vzdělávaIíIh projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh aktivit a zapojují rodiče i 
zH┞tek veřejﾐosti do života škol┞.  

Na HoliIku e┝istuje ﾐaHídka vzdělávaIíIh volﾐočasovýIh prograﾏů v ráﾏIi koﾏuﾐitﾐího 
vzděláváﾐí, která je průHěžﾐě upravováﾐa dle potřeH ﾏístﾐíIh oHčaﾐů. 

Budov┞ a v┞Haveﾐí škol odpovídají současﾐýﾏ požadavkůﾏ ﾐa kvalitﾐí vzděláváﾐí a 
posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, otevřeﾐé a tvůrčí vzděláváﾐí a výIhovu. 

 

Slogaﾐ doplňujíIí defiﾐovaﾐou vizi: 

 

 

 

2 Popis zapojení aktérů 

Do t┗orH┞ StrategiIkého ráﾏIe MAP SO ORP HoliIe H┞li zapojeﾐi ┗šiIhﾐi partﾐeři a ┗ýzﾐaﾏﾐí aktéři, 
půsoHíIí ┗ oHlasti předškolﾐího, základﾐího, ﾐeforﾏálﾐího/┗olﾐočaso┗ého a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, 
kteří ┗ úzeﾏí půsoHí.  

Jedﾐalo se o zástupIe: 

• pedagogů  
• ┗eřejﾐosti ふrodiče dětí a žákůぶ  
• praIo┗ﾐíků z oHlasti ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí  
• ┗edouIíIh praIo┗ﾐíků škol a školskýIh zařízeﾐí  
• zaﾏěstﾐaﾐIů ┗eřejﾐé sprá┗┞ a zřizo┗atelů škol půsoHíIí ┗e ┗zdělá┗aIí politiIe  
• zřizo┗atelů škol 
• okolﾐíIh oHIí 

 

Pr┗ﾐí jedﾐáﾐí ŘídíIí ┗ýHoru proHěhlo ヲン. Β. ヲヰヱヶ s Iíleﾏ defiﾐo┗áﾐí ┗ize do roku ヲヰヲン. Podkladeﾏ pro 
defiﾐo┗áﾐí ┗ize H┞la aﾐalýza ┗ úzeﾏí a ┗ýstup┞ z agrego┗aﾐýIh dat MŠMT. ŘídíIí ┗ýHor se skládá z 21 

čleﾐů ふsta┗ ke dﾐi ヱヵ. Β. ヲヰヱヶぶ. 

)ázﾐaﾏ┞ z praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a jedﾐáﾐí ŘídíIího ┗ýHoru jsou k dispoziIi ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh, MAS 
HoliIko, záložIe ┗ěﾐo┗aﾐé zpraIo┗áﾐí Místﾐího akčﾐího pláﾐu: http://www.holicko.cz/map-

vzdelavani.html 

Holicko – regioﾐ, kteréﾏu záleží ﾐa vzděláváﾐí 

Kdjdl 

http://www.holicko.cz/map-vzdelavani.html
http://www.holicko.cz/map-vzdelavani.html
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Realizačﾐí týﾏ projektu připra┗il podklad┞ pro jedﾐáﾐí praIo┗ﾐíIh skupiﾐ a řídíIího ┗ýHoru, ﾐa kteréﾏ 
proHěhla koﾐzultaIe a připoﾏíﾐk┞ k staﾐo┗eﾐýﾏ prioritáﾏ a Iílůﾏ a jejiIh ﾐásledﾐé ┗┞pořádáﾐí. 

ŘídíIí ┗ýHor sIh┗álil Dohodu o prioritáIh dﾐe ヲヱ. Γ. ヲヰヱヶ. 

Běheﾏ podziﾏﾐíIh a ziﾏﾐíIh ﾏěsíIů roku ヲヰヱヶ a ヲヰヱΑ proHíhal┞ aﾐal┞tiIké práIe ┗ úzeﾏí SO ORP 
HoliIe a H┞la zpraIo┗áﾐa aﾐalýza, která podroHﾐě defiﾐo┗ala proHléﾏo┗é okruh┞ a prioritﾐí oHlasti ┗e 
┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe.  Aﾐal┞tiIká část H┞la jednak projedﾐáﾐa ﾐa praIo┗ﾐíIh skupiﾐáIh ┗e 
dnech 31.1. a 1.1.2017, jedﾐak proHíhalo připoﾏíﾐko┗áﾐí elektroﾐiIkou Iestou. Připoﾏíﾐk┞ H┞l┞ 
zapraIo┗áﾐ┞ do aﾐalýz┞.  

Na základě ┗┞ﾏezeﾐýIh proHléﾏo┗ýIh oHlastí, klíčo┗ýIh proHléﾏů a prioritﾐíIh oHlastí byl 

aktualizo┗áﾐ StrategiIký ráﾏeI. Po posouzeﾐí již zpraIo┗aﾐého předHěžﾐého StrategiIkého ráﾏIe a 
┗┞ﾏezeﾐýIh prioritﾐíIh oHlastí roz┗oje z aﾐal┞tiIké části je třeHa upra┗it ﾐáz┗┞ priorit č. ン a č. ヴ ┗e 
StrategiIkéﾏ ráﾏIi.  

Pů┗odﾐí ﾐáze┗ priorit┞ č. ン - Společﾐé ┗zdělá┗áﾐí a spolupráIe pedagogů se zpřesňuje ﾐa Vzdělá┗áﾐí a 

spolupráIe praIo┗ﾐíků orgaﾐizaIí forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí.  Pů┗odﾐí ﾐáze┗ 
priorit┞ č. ヴ Sdíleﾐí zkušeﾐostí ﾏezi ┗zdělá┗aIíﾏi suHjekt┞ stejﾐé úro┗ﾐě se ﾏěﾐí ﾐa SpolupráIe škol 
ﾐa┗zájeﾏ a spolupráIe škol a zřizo┗atelů/zástupIů spádo┗ýIh oHIí 

DoIhází ke zpřesﾐěﾐí forﾏulaIí u Iílů jedﾐotli┗ýIh priorit – 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1,3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 

5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 7.1 a 7.2. Pro┗edeﾐé zﾏěﾐ┞ ┗íIe odpo┗ídají zá┗ěrůﾏ z aﾐal┞tiIké části a 
terﾏiﾐologiIkýﾏ posuﾐůﾏ u jedﾐotli┗ýIh pojﾏů.  
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3 Popis priorit a cílů 

Tabulka 1 Popis priorit a Iílů MAP SO ORP HoliIe 

1 

Podpora iﾐkluze ┗e ┗zdělá┗áﾐí a 
podpora udržeﾐí žáků ohrožeﾐýIh 

školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 

1.1 

Škol┞  a orgaﾐizaIe zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞uží┗ají a zapojují do ┗zdělá┗áﾐí dle s┗é potřeH┞: 
tluﾏočﾐík┞, dětské ps┞Iholog┞, asisteﾐt┞ pedagoga pro děti a žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, logopedy a 

logopediIké asisteﾐt┞, speIiálﾐí pedagog┞, soIiálﾐí pedagog┞, školﾐí ps┞Iholog┞. 

1.2 
Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi v orgaﾐizaIíIh zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí o┗ládají ﾏetod┞ práIe s dětﾏi a žák┞ se  
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a uplatňují je ┗e s┗é práIi. 

2 
Podpora růzﾐorodosti a 
zk┗alitňo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí 

2.1 

Ve školáIh je uplatňo┗áﾐ iﾐdi┗iduálﾐí přístup k dítěti/žáku ┗e ┗zdělá┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ aplikaIe ﾐo┗ýIh ﾏetod 
┗zdělá┗áﾐí, děleﾐí hodiﾐ ┗ýuk┞ a žáků do skupiﾐ a ﾐa┗ýšeﾐíﾏ počtu praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasteIh čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti, IizíIh jaz┞ků, digitálﾐí graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

2.2 
Do ┗ýuk┞ jsou zařazo┗áﾐ┞ Hesed┞, e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 
žáků/dětí 

2.3 Ve školáIh je podporo┗áﾐ oHčaﾐský akti┗isﾏus u žáků ┗četﾐě zakládáﾐí školﾐíIh parlaﾏeﾐtů apod. 

2.4 

Škol┞ a zaﾏěstﾐa┗atelé spolupraIují, orgaﾐizují e┝kurze a předsta┗eﾐí zaﾏěstﾐa┗atelů ﾐa školáIh ふ┗e ┗azHě ﾐa 
kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ.  Škol┞, školská zařízeﾐí a orgaﾐizaIe ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí spolupraIují a ┗zájeﾏﾐě se 
iﾐforﾏují o ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh ┗ kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í. 

2.5 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a proHíhají ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ žáků. 

3 

Vzdělá┗áﾐí a spolupráIe praIo┗ﾐíků 
orgaﾐizaIí  forﾏálﾐího, 

ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí 

3.1 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ získá┗ají ﾐo┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti ﾐa 
kurzech DV v oHlasti společﾐého ┗zdělá┗áﾐí ふpouží┗áﾐí ﾐo┗ýIh poﾏůIek a aplikaIe ﾐo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh metod  při 
práIi s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏiぶ, ┗ roz┗oji čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-gramotnosti a 

gramotnosti dětí a žáků,  ┗e ┗┞t┗ářeﾐí koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě, ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí, ┗ roz┗oji koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka, ┗ použí┗áﾐí ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a 
digitálﾐíIh teIhﾐologií a jejiIh ┗┞užití ┗e ┗ýuIe růzﾐýIh předﾏětů, ┗e forﾏo┗áﾐí iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, v oHčaﾐskýIh 
a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, v ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh kariéro┗ého poradeﾐst┗í. 

3.2 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí uﾏí ﾐa┗zájeﾏ spolupraIo┗at při zajištěﾐí 
optiﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗šeIh dětí a žáků ┗četﾐě dětí a žáků se SVP se zohledﾐěﾐíﾏ jejiIh iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh 

potřeH. 

3.3 
Ve  školáIh fuﾐguje ﾏeﾐtoriﾐk, je ┗┞uží┗áﾐa super┗ize a další ﾏetod┞ iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ ふkoučo┗áﾐíぶ pedagogiIkýIh 
praIo┗ﾐíků. 

3.4 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a proHíhají ┗ýjezd┞ učitelů 
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4 

SpolupráIe škol ﾐa┗zájeﾏ a 
spolupráIe škol a 

zřizo┗atelů/zástupIů spádo┗ýIh 
oHIí 

 

4.1 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe ﾏezi )Š ﾐa┗zájeﾏ ふzejﾏéﾐa ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐa┗azujíIí ヲ. stupeň )Š) pro sladěﾐí ﾐároků 
ﾐa┗azujíIíIh )Š s ﾏalotřídﾐíﾏi )Š 

4.2 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe zřizo┗atelů škol a zástupIů okolﾐíIh oHIí s Iíleﾏ zajištěﾐí dostatečﾐé kapaIit┞ škol ┗ úzeﾏí ふ┗e 
┗azHě ﾐa deﾏografiIký ┗ý┗ojぶ 

4.3 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe zřizo┗atelů a zástupIů okolﾐíIh oHIí a škol při řešeﾐí ﾐasta┗eﾐí dostatečﾐé ﾏístﾐí dopra┗┞ pro 
potřeH┞ dojezdu žáků/dětí do škol 

4.4 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe škol ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe za účeleﾏ spolupráIe a  sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞ ふtaﾐdeﾏo┗á 
┗ýuka, ﾏeﾐtoriﾐgぶ. 

4.5 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z dotačﾐíIh prograﾏů 

5 

Na┗ázáﾐí fuﾐkčﾐí spolupráIe a její 
roz┗íjeﾐí ﾐapříč ┗zdělá┗aIíﾏi 

subjekty 

5.1 Je zřízeﾐa společﾐá platforﾏa sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizo┗ateli, zástupIi škol, školskýIh zařízeﾐí, kﾐiho┗eﾐ a NNO. 
5.2 MŠ a )Š spolupraIují a sdílejí iﾐforﾏaIe pro zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí 

5.3 
SpolupráIe )Š, učilišť, SŠ a g┞ﾏﾐázií, ﾏožﾐosti e┝kurzí a předsta┗eﾐí ﾐa┗azujíIíIh škol/oHorů ふ┗e ┗azHě ﾐa kariéro┗é 
poradeﾐst┗íぶ 

5.4 SpolupráIe škol a kﾐiho┗ﾐ┞ ﾐa podporu čteﾐářské pre-gramotnosti a gramotnosti dětí a žáků 

5.5 
Jsou realizo┗áﾐa setkáﾐí zástupIů škol se zástupIi zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí za účeleﾏ zpestřeﾐí ┗ýuk┞, 
realizaIe projekto┗ýIh akti┗it a čiﾐﾐostí, které ﾐelze zařadit do Hěžﾐé ┗ýuk┞, a tuto ┗ýuku doplňují, rozšiřují 

6 
)ajištěﾐí dostatečﾐýIh a k┗alitﾐíIh 

prostor pro ┗zdělá┗áﾐí 

6.1 

Školﾐí Hudo┗┞ a sou┗isejíIí prostory a prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí prošl┞ rekoﾐstrukIí ┗ﾐějšího pláště Hudo┗ i 
┗ﾐitřﾐíIh prostor, úpra┗┞ roz┗odů ふelektřiﾐ┞, ┗od┞, odpaduぶ apod. ┗ zá┗islosti ﾐa potřeHáIh koﾐkrétﾐího ┗zdělá┗aIího 
zařízeﾐí a ┗┞ho┗ují potřeHáﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků. Investice do rekoﾐstrukIe ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí. V┞Hudo┗áﾐí 
ﾐízkopraho┗ého Ieﾐtra. 

6.2 
Školﾐí Hudo┗┞, sou┗isejíIí prostor┞ a prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí jsou po pro┗edeﾐýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh 
HezHariéro┗é 

6.3 
Sou┗isejíIí prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí jakýﾏi jsou hřiště, školﾐí zahrad┞ jsou re┗italizo┗áﾐ┞ a ┗┞ho┗ují potřeHáﾏ 
┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků 

7 

Dostatečﾐé a k┗alitﾐí ﾏateriálﾐí a 
teIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí prostor pro 

┗zdělá┗áﾐí 

7.1 

UčeHﾐ┞ jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ pro posk┞to┗áﾐí ┗ýuk┞ ┗ oHlasteIh: digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí ふHW a SW ┗┞Ha┗eﾐí pro učitele i 
žák┞ぶ, jaz┞ko┗é ┗ýuk┞ ふteIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí i učeHﾐiIeぶ, čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti ふﾐapř. 
poﾏůIkaﾏi k prožitko┗éﾏu učeﾐí, draﾏatiIké ┗ýIho┗ěぶ, podﾐikavosti, iﾐiIiati┗┞ a kreati┗it┞ dětí a žáků, 

pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふ┗┞Ha┗eﾐí  laHoratoří, učeHeﾐ přírodo┗ědﾐýIh předﾏětů, díleﾐ, školﾐíIh kuIh┞ﾐěkぶ a 
soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí 

7.2 Škol┞ a ┗zdělá┗aIí zařízeﾐí dispoﾐují poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 
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3.1 Priorita 1 – Podpora inkluze ve vzdělávání a podpora udržení žáků 
ohrožených školním neúspěchem 

Mezi současﾐé ﾐej┗ětší překážk┞ iﾐkluze, iﾐteﾐzi┗ﾐější podpor┞ žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 
a ┗ětšího důrazu ﾐa iﾐdi┗iduálﾐí potřeH┞ žáků ┗e ┗zdělá┗áﾐí, patří: ┗elký počet žáků ┗e třídáIh, 

ﾐedostatek k┗alifiko┗aﾐýIh podpůrﾐýIh profesí a ﾐižší ﾐeHo ﾐedostatečﾐě jasﾐě forﾏulo┗aﾐá podpora 
pedagogů ┗ za┗áděﾐí opatřeﾐí a ﾏetod uﾏožňujíIíIh iﾐkluzi a iﾐdi┗iduálﾐí přístup k žákůﾏ od ┗edeﾐí 
škol┞. T┞to příčiﾐ┞ se sﾐaží řešit Iíle priorit┞ jedﾐa. Jako další příčiﾐa byla ideﾐtifiko┗áﾐa neznalost 

teoretiIkýIh ┗ýIhodisek koﾐIeptu iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ﾐedostatek zkušeﾐostí a ﾐezﾐalost 
┗hodﾐýIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí u pedagogů a praIo┗ﾐíků ┗ orgaﾐizaIíIh zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí ふřeší priorita ンぶ. 

 

Tabulka 2 Popis Iíle ヱ.ヱ 

Cíl a popis Iíle 

1.1 Škol┞ a orgaﾐizaIe zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí v┞užívají a zapojují do 
vzděláváﾐí dle své potřeH┞: tluﾏočﾐík┞, dětské ps┞Iholog┞, asisteﾐt┞ pedagoga pro děti 
a žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi, logoped┞ a logopediIké asisteﾐt┞, 
speIiálﾐí pedagog┞, soIiálﾐí pedagog┞, školﾐí ps┞Iholog┞. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e školáIh a ┗ orgaﾐizaIíIh zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí Hudou do ┗zdělá┗áﾐí zapojo┗áﾐi žáIi a děti při zohledﾐěﾐí jejiIh iﾐdi┗iduálﾐíIh 
┗zdělá┗aIíIh potřeH tak, aH┞ jiﾏ ┗zdělá┗áﾐí posk┞tlo potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti pro 
následujíIí plﾐohodﾐotﾐý ži┗ot. Cíle je dosažeﾐo posíleﾐíﾏ persoﾐálﾐíIh kapaIit škol a 

orgaﾐizaIí zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí.  
VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTン, DTン a VTン 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků zaﾏěstﾐaﾐýIh ┗e školáIh pro uﾏožﾐěﾐí iﾐkluze a 
podporu žáků se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, kteří jsou ohrožeﾐi školﾐíﾏ 
ﾐeúspěIheﾏ 

• Počet praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěstﾐaﾐýIh v orgaﾐizaIíIh zájﾏo┗ého a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí pro uﾏožﾐěﾐí iﾐkluze a podporu žáků se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 

• Počet škol, které ﾐa┗ýšil┞ s┗é persoﾐálﾐí kapaIit┞ s Iíleﾏ iﾐkluze a podpor┞ žáků 
ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ 
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Tabulka 3 Popis Iíle ヱ.ヲ 

Cíl a popis Iíle 

1.2 Pedagogové a praIovﾐíIi v orgaﾐizaIíIh zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí 
ovládají ﾏetod┞ práIe s dětﾏi a žák┞ se  speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi a uplatňují 
je ve své práIi. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e školáIh ┗ ORP Holice budou do ┗zdělá┗áﾐí zapojo┗áﾐi 
žáIi/děti při zohledﾐěﾐí jejiIh iﾐdi┗iduálﾐíIh potřeH, tak aH┞ jiﾏ ┗zdělá┗áﾐí posk┞tlo 
potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti pro ﾐásledujíIí plﾐohodﾐotﾐý ži┗ot. Cíle je dosažeﾐo 
uﾏožﾐěﾐíﾏ aplikaIe ﾐo┗ýIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí ┗e školáIh. 

Vazba ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PT1, PT3 a VT3 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků aplikujíIíIh ﾏetodu/┞ práIe s dětﾏi/žák┞ se 
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 

• Počet praIo┗ﾐíků v orgaﾐizaIíIh ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí aplikujíIíIh 
ﾏetodu/┞ práIe s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 

• Počet škol a orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, které za┗edl┞ ﾐo┗ou 
ﾏetodu práIe s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi 

 

 

3.2 Priorita 2 – Podpora různorodosti a zkvalitňování vzdělávání 

V současﾐosti je ┗ regioﾐu SO ORP HoliIe úro┗eň ┗zdělá┗áﾐí ┗ MŠ/)Š sro┗ﾐatelﾐá s krajskýﾏ a 
IelorepuHliko┗ýﾏ průﾏěreﾏ ふšetřeﾐí MŠMTぶ. Kroﾏě  oblasti iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ふřešeﾐo ┗ prioritě 
1) stojí škol┞ ORP HoliIe ﾏírﾐě pod IelorepuHliko┗ýﾏ průﾏěreﾏ také ┗ oHlasti oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí.  Velﾏi ﾐízké průﾏěrﾐé hodﾐoIeﾐí ┗ regioﾐu SO ORP HoliIe zazﾐaﾏeﾐal┞ také oHlasti 
pol┞teIhﾐiIkého a jaz┞ko┗ého ┗zdělá┗áﾐí, ﾐižší H┞lo také u ﾏateﾏatiIké gramotnosti a digitálﾐíIh 
koﾏpeteﾐIí pedagogů, v oHlasti koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě a ┗ oblasti 

ﾏateﾏatiIké a čteﾐářské (pre)gramotnosti. Překážkaﾏi pro posíleﾐí růzﾐorodosti a zk┗alitňo┗áﾐí 
┗zdělá┗áﾐí žáků/dětí ┗ ORP Holice jsou hla┗ﾐě: ﾐižší spolupráIe pedagogů a ﾐezﾐalost ┗hodﾐýIh ﾏetod 
┗zdělá┗áﾐí ふřeší priorita ンぶ, ﾐedostatek ┗hodﾐýIh prostor  a ┗┞Ha┗eﾐí ふřeší priorita ヶ a Αぶ, ﾐižší zapojeﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů a dalšíIh suHjektů v proIesu ┗zdělá┗áﾐí, ﾐedostatečﾐé zapojeﾐí rodilýIh ﾏlu┗číIh do 
jaz┞ko┗é ┗ýuk┞, ﾐedostatečﾐé ﾏﾐožst┗í ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů ┗ jaz┞ko┗ě podﾐětﾐéﾏ prostředí a 

ﾐedostatek fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾐa pro roz┗oj příslušﾐé oHlasti  - ﾐa úhradu ┗olitelﾐýIh předﾏětů, ﾐa 
zajištěﾐí pedagogiIkého dozoru koutků a ┗olﾐě ote┗řeﾐýIh učeHeﾐ, na půleﾐí hodiﾐ, iﾐo┗aIe a ┗ýﾏěﾐu 

učeHﾐíIh poﾏůIek a zajištěﾐí jejiIh dostatečﾐého počtu  ふřeší priority 2 a 3). 
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Tabulka 4 Popis Iíle 2.1 

Cíl a popis Iíle 

ヲ.ヱ Ve školáIh je uplatňováﾐ iﾐdividuálﾐí přístup k dítěti/žáku ve vzděláváﾐí 
prostředﾐiItvíﾏ aplikaIe ﾐovýIh ﾏetod vzděláváﾐí, děleﾐí hodiﾐ výuk┞ a žáků do skupiﾐ 
a ﾐavýšeﾐíﾏ počtu praIovﾐíků ve vzděláváﾐí v oHlasteIh čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-

gramotnosti a graﾏotﾐosti, IizíIh jaz┞ků, digitálﾐí graﾏotﾐosti a pol┞teIhﾐiIkého 
vzděláváﾐí.  
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e školáIh ┗ ORP HoliIe Hudou ┗┞uží┗áﾐ┞ růzﾐorodé ﾏetod┞ 
┗zdělá┗áﾐí při zohledﾐěﾐí iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH žáků/dětí tak, aby jim 

┗zdělá┗áﾐí posk┞tlo potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti pro ﾐásledujíIí plﾐohodﾐotﾐý ži┗ot. 
Cíle je dosažeﾐo ﾐa┗ýšeﾐíﾏ počtu praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí ふ┗četﾐě rodilýIh ﾏlu┗číIhぶ a 

aplikaIí ﾐo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh ﾏetod. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTヲ, PTン, DTヲ, VTヱ a VTヲ 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet praIo┗ﾐíků zaﾏěstﾐaﾐýIh ┗e školáIh pro iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ 

• Počet praIo┗ﾐíků zaﾏěstﾐaﾐýIh ┗e ┗zdělá┗áﾐí pro iﾐdi┗idualizaIi ┗ýuk┞ 

• Počet škol, které ﾐa┗ýšil┞ s┗é persoﾐálﾐí kapaIit┞ s Iíleﾏ iﾐdi┗idualizaIe ┗ýuk┞ 

• Počet dětí/žáků, kteří H┞li zařazeﾐi do hodiﾐ iﾐdi┗idualizo┗aﾐé ┗ýuk┞ 

 

Tabulka 5 Popis Iíle 2.2 

Cíl a popis Iíle 

ヲ.ヲ Do výuk┞ jsou zařazováﾐ┞ Hesed┞, e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh 

a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků/dětí. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e školáIh ┗ ORP HoliIe Hudou ┗┞uží┗áﾐ┞ růzﾐorodé ﾏetod┞ 
┗zdělá┗áﾐí při zohledﾐěﾐí iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH žáků/dětí tak, aby jim 

┗zdělá┗áﾐí posk┞tlo potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti pro ﾐásledujíIí plﾐohodﾐotﾐý ži┗ot. 
Cíle je dosažeﾐo zařazeﾐíﾏ Hesed, e┝kurzí a diskusﾐíIh hodiﾐ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a 
soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků/dětí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa VTン, středﾐí ┗azHa ﾐa DTヱ, slaHá ┗azHa ﾐa PTヱ a PTン 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet Hesed a e┝kurzí zaﾏěřeﾐýIh ﾐa roz┗oj oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 
žáků/dětí 

• Počet diskusﾐíIh hodiﾐ ┗e ┗ýuIe pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků 

• Počet škol, které zařadil┞ Hesed┞, e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí oHčaﾐskýIh a 
sociálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků do ┗ýuk┞ 
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Tabulka 6 Popis Iíle 2.3 

Cíl a popis Iíle 

ヲ.ン Ve školáIh je podporováﾐ oHčaﾐský aktivisﾏus u žáků včetﾐě zakládáﾐí školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů apod. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e školáIh ┗ ORP HoliIe Hudou ┗┞uží┗áﾐ┞ růzﾐorodé ﾏetod┞ 
┗zdělá┗áﾐí při zohledﾐěﾐí iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH žáků/dětí, tak aH┞ jiﾏ 
┗zdělá┗áﾐí posk┞tlo potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti pro ﾐásledujíIí plﾐohodﾐotﾐý ži┗ot. 
Cíle je dosažeﾐo podporou oHčaﾐského akti┗isﾏu u žáků. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa VTン, středﾐí ┗azHa ﾐa DTヱ, slaHá ┗azHa ﾐa PTヱ a PTン 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet akIí ﾐa podporu oHčaﾐského akti┗isﾏu ┗e školáIh 

• Počet škol, které pro┗edl┞ akIi ﾐa podporu oHčaﾐského akti┗isﾏu u žáků 

• Počet škol, ┗e kterýIh fuﾐgují školﾐí parlaﾏeﾐt┞ 

 

Tabulka 7 Popis Iíle 2.4 

Cíl a popis Iíle 

ヲ.ヴ Škol┞ a zaﾏěstﾐavatelé spolupraIují, orgaﾐizují e┝kurze a představeﾐí 
zaﾏěstﾐavatelů ﾐa školáIh ふve vazHě ﾐa kariérové poradeﾐstvíぶ. Škol┞, školská zařízeﾐí 
a orgaﾐizaIe ﾐeforﾏálﾐího vzděláváﾐí spolupraIují a vzájeﾏﾐě se iﾐforﾏují o ﾐovýIh 
ﾏetodáIh v kariérovéﾏ poradeﾐství. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol, školskýIh zařízeﾐí, orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí a zástupIi zaﾏěstﾐa┗atelů setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, spolupraIují při 
realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it tak, aH┞ ﾐaHídka ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí 
H┞la dostatečﾐá a k┗alitﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou spolupráIe škol, školskýIh zařízeﾐí 
a orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí a zaﾏěstﾐa┗atelů. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa DTン 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet škol, které spolupraIují se zaﾏěstﾐa┗ateli, školskýﾏi zařízeﾐíﾏi a orgaﾐizaIeﾏi 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí 

• Počet realizo┗aﾐýIh e┝kurzí do zaﾏěstﾐa┗atelskýIh suHjektů a předsta┗eﾐí růzﾐýIh 
profesí ﾐa školáIh 

 

Tabulka 8 Popis Iíle 2.5 

Cíl a popis Iíle 

ヲ.ヵ Je ﾐavázáﾐa spolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a proHíhají výﾏěﾐﾐé poH┞t┞ žáků. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se děti/žáIi účastﾐí ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů ┗ zahraﾐičí s Iíleﾏ 
získáﾐí příﾏé zkušeﾐosti v jaz┞ko┗ě podﾐětﾐéﾏ prostředí. Cíle je dosažeﾐo podporou 
spolupráIe škol se zahraﾐičﾐíﾏi školaﾏi a orgaﾐizaIeﾏi zprostředkujíIíﾏi ┗ýjezd┞ a přes-

hraﾐičﾐí sdíleﾐí iﾐforﾏaIí. 
VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa VTヲ, slaHá ┗azHa ﾐa PTヱ a PT3 a VT3 

Iﾐdikátor┞ 
• Počet žáků, které se zúčastﾐil┞ zahraﾐičﾐíIh ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů 

• Počet škol, které se zapojil┞ do zahraﾐičﾐí spolupráIe 
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3.3 Priorita 3 - Vzdělávání a spolupráce pracovníků organizací  formálního, 
neformálního a zájmového vzdělávání 

O┗ěřili jsﾏe si, že pro dosažeﾐí požado┗aﾐého sta┗u: posk┞to┗áﾐí k┗alitﾐího ┗zdělá┗áﾐí, které je 
v souladu s ﾏoderﾐíﾏi treﾐd┞ a ┗šestraﾐﾐě roz┗íjí děti/žák┞ ﾐa HoliIku, je ┗hodﾐé podpořit roz┗oj 
┗zdělá┗áﾐí a ┗zájeﾏﾐou spolupráIi praIo┗ﾐíků orgaﾐizaIí forﾏálﾐího, ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého 
┗zdělá┗áﾐí ふřeší priorita ンぶ. 

 

Tabulka 9 Popis Iíle 3.1 

Cíl a popis Iíle 

3.1 Pedagogové a praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏovéﾏ 

získávají ﾐové zﾐalosti a dovedﾐosti ﾐa kurzeIh DV v oHlasti společﾐého vzděláváﾐí 
ふpoužíváﾐí ﾐovýIh poﾏůIek a aplikaIe ﾐovýIh vzdělávaIíIh ﾏetod  při práIi 
s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏiぶ, v rozvoji čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké 

pre-gramotnosti a gramotnosti dětí a žáků,  ve v┞tvářeﾐí koﾏpeteﾐIí k podnikavosti, 

iﾐiIiativě a kreativitě, v oHlasti pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí, v rozvoji koﾏpeteﾐIí dětí a 
žáků pro aktivﾐí používáﾐí Iizího jaz┞ka, v používáﾐí ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a 
digitálﾐíIh teIhﾐologií a jejiIh v┞užití ve výuIe růzﾐýIh předﾏětů, ve forﾏováﾐí  
iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, v oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, v ﾐovýIh ﾏetodáIh 
kariérového poradeﾐství. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kdy se pedagogičtí praIo┗ﾐíIi  i praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ Hudou průHěžﾐě a Ieloži┗otﾐě ┗zdělá┗at a získaﾐé 
zﾐalosti ┗┞uží┗at ┗e ┗ýuIe a práIi s dětﾏi/žák┞ ke zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗aIího proIesu. Cíle je 
dosažeﾐo podporou DV pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků  a praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐíﾏ, 
ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa PTヱ, PTヲ, PTン, DT1, DT2, DT3, VT1, VT2, VT3  

Iﾐdikátor┞ 

• Počet pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků/praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a 
zájﾏo┗éﾏ, kteří se zúčastﾐili kurzů DV 

• Počet hodiﾐ kurzů DV aHsol┗o┗aﾐýIh pedagogiIkýﾏi  praIo┗ﾐík┞ a praIo┗ﾐík┞ ve 

┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ 

• Počet škol, ┗e kterýIh pedagogičtí praIo┗ﾐíIi absolvovali kurz/y DV 

• Počet orgaﾐizaIí ﾐeforﾏálﾐího a zájﾏo┗ého ┗zdělá┗áﾐí, ┗e kterýIh praIo┗ﾐíIi 
absolvovali kurz/y DV 

 

 



StrategiIký ráﾏeI 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱ6 - 2023 
 

11 
 

Tabulka 10 Popis Iíle 3.2 

Cíl a popis Iíle 

3.2 Pedagogové a praIovﾐíIi ve forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏovéﾏ vzděláváﾐí uﾏí 
ﾐavzájeﾏ spolupraIovat při zajištěﾐí optiﾏálﾐího vzděláváﾐí všeIh dětí a žáků včetﾐě 
dětí a žáků se SVP se zohledﾐěﾐíﾏ jejiIh iﾐdividuálﾐíIh vzdělávaIíIh potřeH. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí v ORP Holice budou spolupracovat  pedagogo┗é 
a praIo┗ﾐíIi ┗e forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí a Hudou ┗┞uží┗at 
růzﾐorodé ﾏetod┞  ┗zdělá┗áﾐí při zohledﾐěﾐí iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH 
žáků/dětí, tak aH┞ jiﾏ ┗zdělá┗áﾐí posk┞tlo potřeHﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti pro ﾐásledujíIí 
plnohodnotﾐý ži┗ot. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa PTヱ a PTン, slaHá ┗azHa ﾐa PTヲ, DTヱ, DT2, DT3, VT1, VT2, VT3. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet realizo┗aﾐýIh hodiﾐ ┗zdělá┗áﾐí ┗e spolupráIi pedagogiIkého praIo┗ﾐíka a 

praIo┗ﾐíka ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
• Počet orgaﾐizaIí, které spolupraIují ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
• Počet pedagogů a praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí zapojeﾐýIh do společﾐýIh akti┗it 

 

 

Tabulka 11 Popis Iíle 3.3 

Cíl a popis Iíle 

3.3 Ve  školáIh funguje mentorink, je v┞užíváﾐa supervize a další ﾏetod┞ iﾐdividuálﾐí 
podpory ふkoučováﾐíぶ pedagogiIkýIh praIovﾐíků.  

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ ┗e školáIh ┗ SO ORP HoliIe Hudou ┗┞uží┗áﾐ┞ růzﾐorodé 
metody iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, které přispějí prostředﾐiIt┗íﾏ 
podpory pedagoga ke zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗aIího proIesu ┗e ┗šeIh oHlasteIh. Cíle je 
dosažeﾐo posk┞tﾐutíﾏ růzﾐýIh druhů ┗hodﾐé iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ pedagogůﾏ. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa PTヱ, PT 2, PT3, DT1,  DT2, DT3, VT1, VT2 a VT3 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří H┞li zapojeﾐi do růzﾐýIh foreﾏ iﾐdi┗iduálﾐí 
podpory 

• Počet hodiﾐ iﾐdi┗iduálﾐí podpor┞ posk┞tﾐuté pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkůﾏ  
• Počet škol, které ┗┞užil┞ iﾐdi┗iduálﾐí podporu pedagogů 

 

 

Tabulka 12 Popis Iíle 3.4 

Cíl a popis Iíle 

ン.ヴ Je ﾐavázáﾐa spolupráIe se školaﾏi v zahraﾐičí a proHíhají výjezd┞ učitelů. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se pedagogo┗é/ﾐepedagogičtí praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
účastﾐí ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů v zahraﾐičí s Iíleﾏ získáﾐí ﾐo┗ýIh zﾐalostí a zkušeﾐostí ┗ oHlasti 
┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou spolupráIe škol se zahraﾐičﾐíﾏi školaﾏi a 
orgaﾐizaIeﾏi zprostředkujíIíﾏi ┗ýjezd┞ pedagogů a přes-hraﾐičﾐí sdíleﾐí iﾐforﾏaIí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa VTヲ, slaHá ┗azHa ﾐa PTヱ a PT3 a VT3 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků, kteří se zúčastﾐili ┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů ﾐa školáIh ┗ 
zahraﾐičí 

• Počet škol, které se zapojil┞ do zahraﾐičﾐí spolupráIe 
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3.4 Priorita 4 –  Spolupráce škol navzájem a spolupráce škol  a 

zřizovatelů/zástupců spádových obcí 

AH┞Ihoﾏ zajistili k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí, které je ┗ souladu s ﾏoderﾐíﾏi treﾐd┞ a ┗šestraﾐﾐě roz┗íjí 
děti/žák┞ ﾐa HoliIku, Hudeﾏe podporo┗at spolupráIi také ﾏezi školaﾏi ﾐa┗zájeﾏ a školaﾏi a 
zřizo┗ateli/případﾐě zástupIi okolﾐíIh ふspádo┗ýIhぶ oHIí ふřeší priorita ヴぶ. 

 

Tabulka 13 Popis Iíle 4.1 

Cíl a popis Iíle 

4.1 Je ﾐavázáﾐa spolupráIe ﾏezi )Š ﾐavzájeﾏ ふzejﾏéﾐa ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐavazujíIí ヲ. 
stupeň )Š) pro sladěﾐí ﾐároků ﾐavazujíIíIh )Š s ﾏalotřídﾐíﾏi )Š 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi růzﾐýIh škol ﾐa┗zájeﾏ pra┗idelﾐě setká┗ají, 
koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh 
aktivit, iﾐforﾏují o s┗é čiﾐﾐosti ┗eřejﾐost a zapojují rodiče i zH┞tek ┗eřejﾐosti do těIhto 
akIí. Cíle je dosažeﾐo realizo┗aﾐýﾏi setkáﾐíﾏi škol. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa PTヲ, středﾐí ┗azHa ﾐa PTヱ, PTン a slaHá ┗azHa ﾐa DTヱ, DTヲ, DTン, VTヱ, VT2 a VT3. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet ﾏalotřídﾐíIh škol zapojeﾐýIh do spolupráIe 

• Počet úplﾐýIh )Š zapojeﾐýIh do spolupráIe 

• Počet upra┗eﾐýIh školﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů  

• Počet ┗zájeﾏﾐýIh setkáﾐí škol 
 

 

 

Tabulka 14 Popis Iíle 4.2 

Cíl a popis Iíle 

ヴ.ヲ Je ﾐavázáﾐa spolupráIe zřizovatelů škol a zástupIů okolﾐíIh oHIí s Iíleﾏ zajištěﾐí 
dostatečﾐé kapaIit┞ škol v úzeﾏí ふve vazHě ﾐa deﾏografiIký vývojぶ. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol a zástupIi oHIí pra┗idelﾐě setká┗ají, 
koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh 
akti┗it a zapojují rodiče i zH┞tek ┗eřejﾐosti do ži┗ota škol┞ tak, aH┞ ﾐaHídka ┗zdělá┗áﾐí 
v úzeﾏí H┞la dostatečﾐá a k┗alitﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou spolupráIe a sdíleﾐíﾏ 
iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizo┗ateli škol a okolﾐíIh oHIí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa na PT1, PT3 a VT4 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet společﾐýIh setkáﾐí zřizo┗atelů škol 
• Kapacita škol pokrý┗ajíIí potřeH┞ úzeﾏí 
• Počet zřizo┗atelů škol, kteří se účastﾐí společﾐýIh setkáﾐí 
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Tabulka 15 Popis Iíle 4.3 

Cíl a popis Iíle 

ヴ.ン Je ﾐavázáﾐa spolupráIe zřizovatelů a zástupIů okolﾐíIh oHIí a škol při řešeﾐí 
ﾐastaveﾐí dostatečﾐé ﾏístﾐí doprav┞ pro potřeH┞ dojezdu žáků/dětí do škol. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol a školskýIh zařízeﾐí a zástupIi oHIí pra┗idelﾐě 
setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost a spolupraIují při zajištěﾐí ┗┞ho┗ujíIí dopra┗ﾐí 
oHslužﾐosti školﾐí ┗ýuk┞. Cíle je dosažeﾐo podporou spolupráIe a sdíleﾐíﾏ iﾐforﾏaIí ﾏezi 
zřizo┗ateli škol, okolﾐíﾏi oHIeﾏi a zástupIi škol. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

SlaHá ┗azHa ﾐa PT1 a PT3 

Iﾐdikátor┞ 

• )ajištěﾐí ﾏístﾐí dopra┗┞ do/ze škol ┗ úzeﾏí s časo┗ýﾏ rozestupeﾏ kratšíﾏ ﾐež ヲヵ 
minut od příjezdu spoje do zahájeﾐí ┗ýuk┞ a od ukoﾐčeﾐí ┗ýuk┞ do odjezdu ﾐá┗azﾐého 
spoje 

• Počet zřizo┗atelů škol, zástupIů okolﾐíIh oHIí a škol spolupraIujíIíIh ﾐa zajištěﾐí 
ﾐa┗azujíIí dopra┗┞ 

• Počet setkáﾐí zástupIe zřizo┗atelů škol se zástupIeﾏ Krajského úřadu 

• Počet realizo┗aﾐýIh dalšíIh podpůrﾐýIh opatřeﾐí ふﾐapř. úpra┗a lesﾐíIh Iest pro 
zajištěﾐí I┞klodopra┗┞ do škol apod.ぶ 

 

 

Tabulka 16 Popis Iíle 4.4 

Cíl a popis Iíle 

ヴ.ヴ Je ﾐavázáﾐa spolupráIe škol v úzeﾏí SO ORP HoliIe za účeleﾏ spolupráIe a  sdíleﾐí  
zkušeﾐostí z výuk┞ ふtaﾐdeﾏová výuka, ﾏeﾐtoriﾐk). 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol pra┗idelﾐě setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, 
┗┞ﾏěňují si zkušeﾐosti a spolupraIují v oHlasti taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ a mentorinku. Cíle je 
dosažeﾐo podporou spolupráIe škol ┗ úzeﾏí ORP HoliIe. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

SlaHá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTヲ a PTン, DTヱ a DTヲ, VTヱ, VTヲ a VTン 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet učitelů, kteří H┞li zapojeﾐi do ﾏeﾐtoriﾐku ﾏezi školaﾏi 
• Počet učitelů, kteří H┞li zapojeﾐi do taﾐdeﾏo┗é ┗ýuk┞ 

• Počet škol, ┗e kterýIh proHěhl ﾏeﾐtoriﾐk, taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka 
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Tabulka 17 Popis Iíle 4.5 

Cíl a popis Iíle 

ヴ.ヵ Je ﾐavázáﾐa spolupráIe pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z 
dotačﾐíIh prograﾏů. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol a zástupIi oHIí pra┗idelﾐě setká┗ají, 
koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, sdílejí s┗oje zkušeﾐosti s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 
z dotačﾐíIh prograﾏů, spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh 
akti┗it a zapojují rodiče i zH┞tek ┗eřejﾐosti do ži┗ota škol┞, tak aH┞ ﾐaHídka ┗zdělá┗áﾐí ┗ 
úzeﾏí H┞la dostatečﾐá a k┗alitﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou spolupráIe škol ┗ oblasti 

čerpáﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z dotačﾐíIh prograﾏů. 
Vazba ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Středﾐí ┗azHa ﾐa ┗šeIhﾐa opatřeﾐí 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet projektů fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z EU foﾐdů realizo┗aﾐýIh ┗ úzeﾏí ORP HoliIe 

• Počet setkáﾐí zástupIů škol a oHIí za účeleﾏ sdíleﾐí zkušeﾐostí s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh 
prostředků z EU foﾐdů 

• Počet škol, které se zapojil┞ do sdíleﾐí zkušeﾐostí 
 

 

3.5 Priorita 5 – Navázání funkční spolupráce a její rozvíjení napříč vzdělávacími 
subjekty 

Pro zajištěﾐí k┗alitﾐího ┗zdělá┗áﾐí, které je ┗ souladu s ﾏoderﾐíﾏi treﾐd┞ a ┗šestraﾐﾐě roz┗íjí děti/žák┞ 
ﾐa HoliIku, Hudeﾏe podporo┗at spolupráIi a sdíleﾐí iﾐforﾏaIí také ﾏezi školaﾏi ﾐapříč ┗zdělá┗aIíﾏi 
stupﾐi/úro┗ﾐěﾏi a zapojeﾐí dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh suHjektů do ┗ýuk┞ ﾐa školáIh, ﾐapř. zapojeﾐí 
knihoven, DDM, )UŠ Karla MaliIha a NNO ふřeší priorita 5). 

 

Tabulka 18 Popis Iíle 5.1 

Cíl a popis Iíle 

ヵ.ヱ Je zřízeﾐa společﾐá platforﾏa sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizovateli, zástupIi škol, 
školskýIh zařízeﾐí, kﾐihoveﾐ a NNO. 

Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol a školskýIh zařízeﾐí a zástupIi oHIí pra┗idelﾐě 
setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a zapojují rodiče i zH┞tek ┗eřejﾐosti do ┗zdělá┗áﾐí tak, aH┞ ﾐaHídka 
┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí H┞la dostatečﾐá a k┗alitﾐí. Cíle je dosažeﾐo ┗┞t┗ořeﾐíﾏ a udržeﾐíﾏ 
společﾐé platforﾏ┞ zřizo┗atelů a zástupIů škol. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

SlaHá ┗azHa ﾐa PTヱ, PT2, PT3 a  VT4 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet setkáﾐí společﾐé platforﾏ┞ zřizo┗atelů škol a zástupIů škol, školskýIh zařízeﾐí, 
knihoven a NNO 

• Počet zapojeﾐýIh škol, zřizo┗atelů škol, školskýIh zařízeﾐí, kﾐiho┗eﾐ a NNO 
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Tabulka 19 Popis Iíle 5.2 
 

 

 

Tabulka 20 Popis Iíle 5.3 

Cíl a popis Iíle 

ヵ.ン SpolupráIe )Š, učilišť, SŠ a g┞ﾏﾐázií, ﾏožﾐosti e┝kurzí a představeﾐí ﾐavazujíIíIh 
škol/oHorů ふve vazHě ﾐa kariérové poradeﾐstvíぶ. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol setká┗ají a připra┗ují iﾐforﾏačﾐí akIe pro 
rodiče žáků a žák┞, tak aH┞ iﾐforﾏo┗aﾐost o ﾐaHídIe ┗zdělá┗áﾐí ┗ regioﾐu a jeho Hlízkéﾏ 
okolí H┞la Io ﾐejpestřejší a uﾏožňo┗ala optiﾏálﾐí rozhodﾐutí při ┗olHě ﾐa┗azujíIího 
┗zdělá┗aIího zařízeﾐí žáků po ukoﾐčeﾐí doIházk┞ do )Š. Cíle je dosažeﾐo podporou 
spolupráIe škol, žáků a rodičů. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa DTン. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet )Š zapojeﾐýIh do spolupráIe 

• Počet středﾐíIh škol, učilišť a g┞ﾏﾐázií zapojeﾐýIh do spolupráIe 

• Počet společﾐýIh akIí škol realizo┗aﾐýIh do roku ヲヰヲン 
 

 

Tabulka 21 Popis Iíle 5.4 

Cíl a popis Iíle 

ヵ.ヴ SpolupráIe škol a kﾐihovﾐ┞ ﾐa podporu čteﾐářské pre-gramotnosti a gramotnosti 

dětí a žáků. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol a školskýIh zařízeﾐí setká┗ají se zástupIi 
kﾐiho┗eﾐ, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh projektů i 
ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a zapojují rodiče i zH┞tek ┗eřejﾐosti do ži┗ota škol┞, tak aH┞ ﾐaHídka 
┗zdělá┗áﾐí v oHlasti čteﾐářské ふpreぶgraﾏotﾐosti ┗ úzeﾏí H┞la dostatečﾐá a k┗alitﾐí. Cíle je 
dosažeﾐo podporou spolupráIe škol a kﾐiho┗eﾐ. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTヲ a PTン. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet škol zapojeﾐýIh do spolupráIe s kﾐiho┗ﾐaﾏi 
• Počet společﾐýIh setkáﾐí škol a zástupIů kﾐiho┗eﾐ 

• Počet společﾐýIh akIí kﾐiho┗eﾐ a škol realizo┗aﾐýIh do roku ヲヰヲン 

Cíl a popis Iíle 

ヵ.ヲ MŠ a )Š spolupraIují a sdílejí iﾐforﾏaIe pro zkvalitﾐěﾐí vzděláváﾐí. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, 
spolupraIují pro usﾐadﾐěﾐí přeIhodu dětí z MŠ do )Š a iﾐforﾏují rodiče dětí MŠ o ﾐaHídIe 
)Š ┗ regioﾐu, tak aH┞ ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí H┞lo dostatečﾐé a k┗alitﾐí. Cíle je dosažeﾐo 
podporou spolupráIe škol. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTヲ a PTン, slaHá ┗azHa ﾐa DTヱ, DTヲ, DTヴ a VT3. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet MŠ zapojeﾐýIh do spolupráIe 

• Počet )Ś zapojeﾐýIh do spolupráIe 

• Počet společﾐýIh setkáﾐí škol 
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Tabulka 22 Popis Iíle 5.5 

Cíl a popis Iíle 

5.5 Jsou realizováﾐa setkáﾐí zástupIů škol se zástupIi zájﾏového a ﾐeforﾏálﾐího 
vzděláváﾐí za účeleﾏ zpestřeﾐí výuk┞, realizaIe projektovýIh aktivit a čiﾐﾐostí, které 
ﾐelze zařadit do Hěžﾐé výuk┞, a tuto výuku doplňují, rozšiřují 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ se zástupIi škol a školskýIh zařízeﾐí a zástupIi NNO 
pra┗idelﾐě setká┗ají, koordiﾐují s┗oji čiﾐﾐost, spolupraIují při realizaIi ┗zdělá┗aIíIh 
projektů i ﾏiﾏoškolﾐíIh akti┗it a zapojují rodiče i zH┞tek ┗eřejﾐosti do ┗zdělá┗áﾐí  tak,  aby 

ﾐaHídka ┗zdělá┗áﾐí ┗ úzeﾏí H┞la dostatečﾐá a k┗alitﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou 
spolupráIe škol a suHjektů zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTヲ, PTン, DTヱ, DTヲ, DTン, VTヱ, VTヲ, VTン. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet škol zapojeﾐýIh do spolupráIe se suHjekt┞ zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí  

• Počet společﾐýIh setkáﾐí škol suHjektů zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí  
• Počet společﾐýIh akIí suHjektů zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí a škol 

realizo┗aﾐýIh do roku 2023 

 

 

3.6 Priorita 6 – Zajištění dostatečných a kvalitních prostor pro vzdělávání 

Sta┗ a ┗┞Ha┗eﾐí Hudo┗ pro posk┞to┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí je ﾐa HoliIku ┗ úro┗ﾐi IelorepuHliko┗ého a krajského 
průﾏěru. Mezi jedﾐotli┗ýﾏi suHjekt┞ posk┞tujíIíﾏi ┗zdělá┗áﾐí jsou ale ┗ýrazﾐé rozdíl┞, kd┞ ﾐěkteré 
z ﾐiIh posk┞tují ┗zdělá┗áﾐí ┗ ﾐo┗ě upra┗eﾐýIh prostoráIh a jiﾐé potřeHují prostor┞ upra┗it. Průﾏěrﾐé 
hodﾐoIeﾐí sta┗u ﾐeﾐí odpo┗ídajíIíﾏ ┗odítkeﾏ pro posouzeﾐí potřeHﾐosti realizaIe iﾐ┗estičﾐíIh akIí u 
jedﾐotli┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh suHjektů a ro┗ﾐěž ﾐeﾐí dostatečﾐě ┗┞po┗ídajíIí ohledﾐě t┞pu iﾐ┗estiI, které 
H┞ ﾏěl┞ Hýt ┗e ┗zdělá┗aIíIh oHjekteIh realizo┗áﾐ┞. PotřeHa iﾐ┗estiI do ﾐěkterýIh ┗zdělá┗aIíIh oHjektů 
je ┗ýzﾐaﾏﾐá, a proto H┞la podpora pro tuto oHlast zařazeﾐa jako priorita ヶ. 

 

Tabulka 23 Popis Iíle 6.1 

Cíl a popis Iíle 

ヶ.ヱ Školﾐí Hudov┞ a souvisejíIí prostor┞ a prostor┞ vzdělávaIíIh zařízeﾐí prošl┞ 
rekoﾐstrukIí vﾐějšího pláště Hudov i vﾐitřﾐíIh prostor, úprav┞ rozvodů ふelektřiﾐ┞, vod┞, 
odpadu) apod. v závislosti ﾐa potřeHáIh koﾐkrétﾐího vzdělávaIího zařízeﾐí a v┞hovují 
potřeHáﾏ vzděláváﾐí dětí a žáků. IﾐvestiIe do rekoﾐstrukIe vzdělávaIíIh iﾐstituIí. 
V┞Hudováﾐí ﾐízkoprahového Ieﾐtra. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí 
odpo┗ídá současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro Hezpečﾐé, 
ote┗řeﾐé a t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do školﾐíIh Hudo┗ a 
Hudo┗ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 

Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa VTヴ. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet škol, ┗e kterýIh H┞l┞ realizo┗áﾐ┞ iﾐ┗estiIe 

• Počet škol, u kterýIh H┞l┞ re┗italizo┗áﾐ┞ sou┗isejíIí prostor┞ 

• Počet ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí, jejiIhž prostor┞ H┞l┞ rekoﾐstruo┗áﾐ┞ 

• Fiﾐaﾐčﾐí oHjeﾏ ┗┞ﾐaložeﾐý ﾐa revitalizaci a rekonstrukci budov a prostor do roku 2023 
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Tabulka 24 Popis Iíle 6.2 

Cíl a popis Iíle 

ヶ.ヲ Školﾐí Hudov┞ a souvisejíIí prostor┞ a prostor┞ vzdělávaIíIh zařízeﾐí jsou po 
provedeﾐýIh staveHﾐíIh úpraváIh HezHariérové. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí 
odpo┗ídají současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí, a posk┞tují zázeﾏí 
pro Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do úprav 

školﾐíIh Hudo┗ a Hudo┗ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí a sou┗isejíIíIh prostor, tak aH┞ H┞l┞ 
HezHariéro┗é. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PT3 a VT4. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet škol, které jsou HezHariéro┗é 

• Počet ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí, které jsou HezHariéro┗é 

• Počet úpra┗ škol/┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí a sou┗isejíIíIh prostor pro zajištěﾐí jejiIh 
HezHariéro┗osti do roku ヲヰヲン 

 

 

Tabulka 25 Popis Iíle 6.3 

Cíl a popis Iíle 

ヶ.ン SouvisejíIí prostor┞ vzdělávaIíIh zařízeﾐí jakýﾏi jsou hřiště, školﾐí zahrad┞ jsou 
revitalizováﾐ┞ a v┞hovují potřeHáﾏ vzděláváﾐí dětí a žáků. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí 
odpo┗ídají současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro 
Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do 
sou┗isejíIíIh prostor ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa VTヴ a slaHá ┗azHa ﾐa PTヱ a PTン. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet re┗italizo┗aﾐýIh sou┗isejíIíIh prostor 

• Počet škol, u kterýIh H┞l┞ re┗italizo┗áﾐ┞ sou┗isejíIí prostor┞ 

• Počet ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí, u kterýIh H┞l┞ re┗italizo┗áﾐ┞ sou┗isejíIí prostor┞ 

 

 

3.7 Priorita 7 – Dostatečné a kvalitní materiální a technické vybavení prostor pro 
vzdělávání 

Pro poziti┗ﾐí o┗li┗ﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí je důležité ┗┞Ha┗it pedagog┞ a ﾐepedagogiIké praIo┗ﾐík┞ ┗e 
┗zdělá┗áﾐí odpo┗ídajíIíﾏi zﾐalostﾏi a do┗edﾐostﾏi ふřeší priorit┞ ン a ヴぶ a posk┞tﾐout jiﾏ zařízeﾐí, 
┗┞Ha┗eﾐí a poﾏůIk┞, které jiﾏ uﾏožﾐí ﾐo┗é treﾐd┞ do ┗zdělá┗áﾐí za┗ádět ふřeší priorita Αぶ. 
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Tabulka 26 Popis Iíle 7.1 

 

 

Tabulka 27 Popis Iíle 7.2 

Cíl a popis Iíle 

Α.ヲ Škol┞ a vzdělávaIí zařízeﾐí dispoﾐují poﾏůIkaﾏi pro vzděláváﾐí dětí a žáků se 

speIiálﾐíﾏi vzdělávaIíﾏi potřeHaﾏi. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí 
odpo┗ídají současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro 
Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do ┗┞Ha┗eﾐí 
škol a ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků se speIiálﾐíﾏi 
┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTン a VTヴ. 

Iﾐdikátor┞ 

• Počet ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí, která dispoﾐují poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků se 

SVP 

• Počet ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí ┗┞Ha┗eﾐýIh poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků se SVP 

Cíl a popis Iíle 

Α.ヱ UčeHﾐ┞ jsou v┞Haveﾐ┞ pro posk┞továﾐí výuk┞ v oHlasteIh: digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 
ふHW a SW v┞Haveﾐí pro učitele i žák┞ぶ, jaz┞kové výuk┞ ふteIhﾐiIké v┞Haveﾐí i učeHﾐiIeぶ, 
čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti ふﾐapř. poﾏůIkaﾏi k 
prožitkovéﾏu učeﾐí, draﾏatiIké výIhověぶ, podﾐikavosti, iﾐiIiativ┞ a kreativit┞ dětí a 
žáků, pol┞teIhﾐiIkého vzděláváﾐí ふv┞Haveﾐí laHoratoří, učeHeﾐ přírodovědﾐýIh 
předﾏětů, díleﾐ, školﾐíIh kuIh┞ﾐěkぶ a soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh koﾏpeteﾐIí. 
Cíleﾏ je dosažeﾐí sta┗u, kd┞ Hudo┗┞ a ┗┞Ha┗eﾐí škol a dalšíIh ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí 
odpo┗ídají současﾐýﾏ požada┗kůﾏ ﾐa k┗alitﾐí ┗zdělá┗áﾐí a posk┞tují zázeﾏí pro 
Hezpečﾐé, ote┗řeﾐé a t┗ůrčí ┗zdělá┗áﾐí. Cíle je dosažeﾐo podporou iﾐ┗estiI do ┗┞Ha┗eﾐí 
prostor škol a ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí. 

VazHa ﾐa poviﾐﾐá 
a doporučeﾐá 
opatřeﾐí dle 
Postupů MAP 

Silﾐá ┗azHa ﾐa PTヱ, PTヲ, PTン, DTヱ, DTヲ, VTヱ, VTヲ, VTン a VTヴ. 

Iﾐdikátor┞ 
• Počet ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí, která ┗┞Ha┗il┞ s┗oji učeHﾐu/učeHﾐ┞ poﾏůIkaﾏi 
• Počet učeHeﾐ ┗┞Ha┗eﾐýIh poﾏůIkaﾏi 
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4 Vazba cílů na opatření MAP 
Cíle MAP ┗s. Po┗iﾐﾐá, doporučeﾐá a ┗olitelﾐá opatřeﾐí ふtéﾏataぶ Postupů MAP se ン úro┗ﾐěﾏi ┗azH┞ ふX - slaHá, XX – středﾐí, XXX - silﾐáぶ 

 

Tabulka 28 VazHa Iílů ﾐa opatřeﾐí MAP SO ORP HoliIe 

  PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

 Cíl SR ORP HoliIe / Opatřeﾐí MAP 
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1.1 

Škol┞ a orgaﾐizaIe zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗┞uží┗ají a zapojují do 
┗zdělá┗áﾐí dle s┗é potřeH┞: tluﾏočﾐík┞, dětské ps┞Iholog┞, asisteﾐt┞ pedagoga 
pro děti a žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi, logoped┞ a logopediIké 
asisteﾐt┞, speIiálﾐí pedagog┞, soIiálﾐí pedagog┞, školﾐí ps┞Iholog┞. 

xxx  xxx   xxx   xxx  

1.2 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗ orgaﾐizaIíIh zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí 
o┗ládají ﾏetod┞ práIe s dětﾏi a žák┞ se  speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi a 

uplatňují je ┗e s┗é práIi. 
xxx  xxx      xxx  

2.1 

Ve školáIh je uplatňo┗áﾐ iﾐdi┗iduálﾐí přístup k dítěti/žáku ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
prostředﾐiIt┗íﾏ aplikaIe ﾐo┗ýIh ﾏetod ┗zdělá┗áﾐí, děleﾐí hodiﾐ ┗ýuk┞ a žáků do 
skupiﾐ a ﾐa┗ýšeﾐíﾏ počtu praIo┗ﾐíků ┗e ┗zdělá┗áﾐí ┗ oHlasteIh čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké pre-gramotnosti a graﾏotﾐosti, IizíIh jaz┞ků, digitálﾐí graﾏotﾐosti 
a pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí 

xxx xxx xxx  xxx  xxx xxx   
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  PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

2.2 
Do ┗ýuk┞ jsou zařazo┗áﾐ┞ Hesed┞, e┝kurze a diskusﾐí hodiﾐ┞ pro posíleﾐí 
oHčaﾐskýIh a soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIí žáků/dětí x  x xx     xxx  

2.3 
Ve školáIh je podporo┗áﾐ oHčaﾐský akti┗isﾏus u žáků ┗četﾐě zakládáﾐí školﾐíIh 
parlaﾏeﾐtů apod. x  x xx     xxx  

2.4 

Škol┞ a zaﾏěstﾐa┗atelé spolupraIují, orgaﾐizují e┝kurze a předsta┗eﾐí 
zaﾏěstﾐa┗atelů ﾐa školáIh ふ┗e ┗azHě ﾐa kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ. Škol┞, školská 
zařízeﾐí a orgaﾐizaIe ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí spolupraIují a ┗zájeﾏﾐě se 
iﾐforﾏují o ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh ┗ kariéro┗éﾏ poradeﾐst┗í. 

     xxx     

2.5 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a proHíhají ┗ýﾏěﾐﾐé poH┞t┞ žáků. x  x     xxx x  

3.1 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e ┗zdělá┗áﾐí forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ 

získá┗ají ﾐo┗é zﾐalosti a do┗edﾐosti ﾐa kurzeIh DV v oHlasti společﾐého 
┗zdělá┗áﾐí ふpouží┗áﾐí ﾐo┗ýIh poﾏůIek a aplikaIe ﾐo┗ýIh ┗zdělá┗aIíIh metod  při 
práIi s dětﾏi/žák┞ se speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏiぶ, ┗ roz┗oji čteﾐářské a 
ﾏateﾏatiIké pre-gramotnosti a gramotnosti dětí a žáků,  ┗e ┗┞t┗ářeﾐí 
koﾏpeteﾐIí k podﾐika┗osti, iﾐiIiati┗ě a kreati┗itě, ┗ oHlasti pol┞teIhﾐiIkého 
┗zdělá┗áﾐí, ┗ roz┗oji koﾏpeteﾐIí dětí a žáků pro akti┗ﾐí použí┗áﾐí Iizího jaz┞ka, v 

použí┗áﾐí ﾏoderﾐíIh iﾐforﾏačﾐíIh a digitálﾐíIh teIhﾐologií a jejiIh ┗┞užití ┗e 
┗ýuIe růzﾐýIh předﾏětů, ┗e forﾏo┗áﾐí iﾐforﾏatiIkého ﾏ┞šleﾐí, ┗ oHčaﾐskýIh a 
soIiálﾐíIh koﾏpeteﾐIíIh, v ﾐo┗ýIh ﾏetodáIh kariéro┗ého poradeﾐst┗í. 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

3.2 

Pedagogo┗é a praIo┗ﾐíIi ┗e forﾏálﾐíﾏ, ﾐeforﾏálﾐíﾏ a zájﾏo┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí uﾏí 
ﾐa┗zájeﾏ spolupraIo┗at při zajištěﾐí optiﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗šeIh dětí a žáků 
┗četﾐě dětí a žáků se SVP se zohledﾐěﾐíﾏ jejiIh iﾐdi┗iduálﾐíIh ┗zdělá┗aIíIh 

potřeH. 

xxx x xxx x x x x x x  

3.3 
Ve  školáIh fuﾐguje ﾏeﾐtoriﾐk, je ┗┞uží┗áﾐa super┗ize a další ﾏetod┞ iﾐdi┗iduálﾐí 
podpor┞ ふkoučo┗áﾐíぶ pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

3.4 Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe se školaﾏi ┗ zahraﾐičí a proHíhají ┗ýjezd┞ učitelů x  x     xxx x  
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  PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

4.1 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe ﾏezi )Š ﾐa┗zájeﾏ ふzejﾏéﾐa ﾏalotřídﾐí )Š a ﾐa┗azujíIí ヲ. 
stupeň )Šぶ pro sladěﾐí ﾐároků ﾐa┗azujíIíIh )Š s ﾏalotřídﾐíﾏi )Š 

xx xxx xx x x x x x x  

4.2 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe zřizo┗atelů škol a zástupIů okolﾐíIh oHIí s Iíleﾏ zajištěﾐí 
dostatečﾐé kapaIit┞ škol ┗ úzeﾏí ふ┗e ┗azHě ﾐa deﾏografiIký ┗ý┗ojぶ xxx  xxx       xxx 

4.3 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe zřizo┗atelů a zástupIů okolﾐíIh oHIí a škol při řešeﾐí 
ﾐasta┗eﾐí dostatečﾐé ﾏístﾐí dopra┗┞ pro potřeH┞ dojezdu žáků/dětí do škol   x  x        

4.4 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe škol ┗ úzeﾏí SO ORP HoliIe za účeleﾏ spolupráIe a  
sdíleﾐí zkušeﾐostí z ┗ýuk┞ ふtaﾐdeﾏo┗á ┗ýuka, ﾏeﾐtoriﾐgぶ. x x x x x  x x x  

4.5 
Je ﾐa┗ázáﾐa spolupráIe pro sdíleﾐí zkušeﾐostí s čerpáﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z 
dotačﾐíIh prograﾏů 

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

5.1 
Je zřízeﾐa společﾐá platforﾏa sdíleﾐí iﾐforﾏaIí ﾏezi zřizo┗ateli, zástupIi škol, 
školskýIh zařízeﾐí, kﾐiho┗eﾐ a NNO. 

x x x       x 

5.2 MŠ a )Š spolupraIují a sdílejí iﾐforﾏaIe pro zk┗alitﾐěﾐí ┗zdělá┗áﾐí xxx xxx xxx x x  x  x  

5.3 
SpolupráIe )Š, učilišť, SŠ a g┞ﾏﾐázií, ﾏožﾐosti e┝kurzí a předsta┗eﾐí ﾐa┗azujíIíIh 
škol/oHorů ふ┗e ┗azHě ﾐa kariéro┗é poradeﾐst┗íぶ 

     xxx     

5.4 
SpolupráIe škol a kﾐiho┗ﾐ┞ ﾐa podporu čteﾐářské pre-gramotnosti a gramotnosti 

dětí a žáků 
xxx xxx xxx        

5.5 

Jsou realizo┗áﾐa setkáﾐí zástupIů škol se zástupIi zájﾏo┗ého a ﾐeforﾏálﾐího 
┗zdělá┗áﾐí za účeleﾏ zpestřeﾐí ┗ýuk┞, realizaIe projekto┗ýIh akti┗it a čiﾐﾐostí, 
které ﾐelze zařadit do Hěžﾐé ┗ýuk┞, a tuto ┗ýuku doplňují, rozšiřují 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx  

6.1 

Školﾐí Hudo┗┞ a sou┗isejíIí prostor┞ a prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí prošl┞ 
rekoﾐstrukIí ┗ﾐějšího pláště Hudo┗ i ┗ﾐitřﾐíIh prostor, úpra┗┞ roz┗odů ふelektřiﾐ┞, 
┗od┞, odpaduぶ apod. ┗ zá┗islosti ﾐa potřeHáIh koﾐkrétﾐího ┗zdělá┗aIího zařízeﾐí 
a ┗┞ho┗ují potřeHáﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků. Investice do rekonstrukce 

┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí.V┞Hudo┗áﾐí ﾐízkopraho┗ého Ieﾐtra. 

         xxx 

6.2 
Školﾐí Hudo┗┞, sou┗isejíIí prostor┞ a prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh iﾐstituIí jsou po 
pro┗edeﾐýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh HezHariéro┗é 

xxx  xxx       xxx 
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  PT1 PT2 PT3 DT1 DT2 DT3 VT1 VT2 VT3 VT4 

6.3 
Sou┗isejíIí prostor┞ ┗zdělá┗aIíIh zařízeﾐí jakýﾏi jsou hřiště, školﾐí zahrad┞ jsou 
re┗italizo┗áﾐ┞ a ┗┞ho┗ují potřeHáﾏ ┗zdělá┗áﾐí dětí a žáků 

x  x       xxx 

7.1 

UčeHﾐ┞ jsou ┗┞Ha┗eﾐ┞ pro posk┞to┗áﾐí ┗ýuk┞ ┗ oHlasteIh: digitálﾐíIh koﾏpeteﾐIí 
ふHW a SW ┗┞Ha┗eﾐí pro učitele i žák┞ぶ, jaz┞ko┗é ┗ýuk┞ ふteIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí i 
učeHﾐiIeぶ, čteﾐářské a ﾏateﾏatiIké pre-graﾏotﾐosti a graﾏotﾐosti ふﾐapř. 
poﾏůIkaﾏi k prožitko┗éﾏu učeﾐí, draﾏatiIké ┗ýIho┗ěぶ, podﾐika┗osti, iniciativy a 

kreati┗it┞ dětí a žáků, pol┞teIhﾐiIkého ┗zdělá┗áﾐí ふ┗┞Ha┗eﾐí laHoratoří, učeHeﾐ 
přírodo┗ědﾐýIh předﾏětů díleﾐ, školﾐíIh kuIh┞ﾐěkぶ a soIiálﾐíIh a oHčaﾐskýIh 
koﾏpeteﾐIí 

xxx xxx xxx xxx xxx  xxx xxx xxx xxx 

7.2 
Škol┞ a ┗zdělá┗aIí zařízeﾐí dispoﾐují poﾏůIkaﾏi pro ┗zdělá┗áﾐí dětí se 
speIiálﾐíﾏi ┗zdělá┗aIíﾏi potřeHaﾏi xxx  xxx       xxx 
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5 Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV 

5.1 Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, 
IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP Holice 

Tabulka 29 Sezﾐaﾏ projektovýIh záﾏěrů pro iﾐvestičﾐí iﾐterveﾐIe v SC. ヲ.ヴ IROP, ITI, IPRÚ a CLLD zpraIovaﾐý pro úzeﾏí MAP SO ORP HoliIe 

IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad 

s 

Iíleﾏ 
MAP * 

Typ projektu: 

s vazHou ﾐa klíčové koﾏpeteﾐIe IROP BezHariéro
vost škol┞, 
školského 

zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřováﾐí 
kapacit 

kﾏeﾐovýIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

Vﾐitřﾐí 
konektivita 

škol a šk. 
zařízeﾐí a 

připojeﾐí k 
internetu 

Cizí 
jazyk 

Přírodﾐí 
věd┞ ** 

TeIhﾐiIké 
a řeﾏeslﾐé 

obory ** 

PráIe 
s digitálﾐíﾏ

i 

technologi

emi *** 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

)ahrada, kde to žije 

V┞praIo┗áﾐa 
studie 

ふprojekto┗á 
dokumentace 

bude 

dokoﾐčeﾐa 
v prosinci 

2016) 

  
rozděleﾐo 
do 4 etap 

 6.3 

a 7.1 
- ANO ANO ANO ANO - - 

1. etapa - ┗ýuko┗á přírodﾐí 
zahrada 

  2 500 ヰヰヰ Kč 
9/2017 – 

9/2018 
 6.3 

 

- 
ANO - ANO ANO - 

 

- 

2. etapa - ┗┞t┗ořeﾐí podﾏíﾐek 
pro ┗ýuku pěstitelskýIh čiﾐﾐostí 
a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗ýIho┗┞ 

  2 000 ヰヰヰ Kč 
7/2018 – 

10/2019 
7.1 - ANO ANO ANO ANO - ANO 

3. etapa - školﾐí d┗ůr s hraIíﾏi 
prvky 

     500 ヰヰヰ Kč 
7/2020 – 

10/2020 
6.3 - - - - - - 

 

 

- 

4. etapa - doplﾐěﾐí sporto┗ﾐíIh 
pr┗ků 

     400 ヰヰヰ Kč 
9/2021 – 

11/2021 
 6.3 - - - - - - 

- 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

Jaz┞ko┗á učeHﾐa záﾏěr   300 ヰヰヰ Kč 
7/2020 - 

8/2020 
7.1  ANO - - 

 

ANO 
 

ANO 
- 

 

 

 

- 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad 

s 

Iíleﾏ 
MAP * 

Typ projektu: 

s vazHou ﾐa klíčové koﾏpeteﾐIe IROP BezHariéro
vost škol┞, 
školského 

zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřováﾐí 
kapacit 

kﾏeﾐovýIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

Vﾐitřﾐí 
konektivita 

škol a šk. 
zařízeﾐí a 

připojeﾐí k 
internetu 

Cizí 
jazyk 

Přírodﾐí 
věd┞ ** 

TeIhﾐiIké 
a řeﾏeslﾐé 

obory ** 

PráIe 
s digitálﾐíﾏ

i 

technologi

emi *** 
)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

ModerﾐizaIe ┗┞Ha┗eﾐí 
počítačo┗é učeHﾐ┞ 

záﾏěr   500 ヰヰヰ Kč 
7/2021 - 

8/2021 
7.1 - - - ANO - - 

 

 

 

- 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

TaHleto┗á učeHﾐa záﾏěr 340 ヰヰヰ Kč 
7/2022 - 

8/2022 
7.1 - - - ANO - - ANO 

)ákladﾐí škola HoliIe, 
Holubova 47, okres 

Pardubice 

IČO: ヴΒヱヵΓΑΑΒ 

RED IZO: 600096513 

IZO: 048159778 

V┞Hudo┗áﾐí odHorﾐýIh učeHeﾐ 
a zajištěﾐí ┗ﾐitřﾐí koﾐekti┗it┞ ┗ 
Hudo┗áIh )Š HoliIe, HoluHo┗a 
47 

projekto┗á 
dokumentace 

  
rozděleﾐo 
do 4 etap 

 6.1 

a 7.1 
ANO ANO - ANO ANO - ANO 

1. etapa - BezHariéro┗ost )Š 
Holice, Holuba 47 

 10 200 ヰヰヰ Kč 6 - 9/2019 6..2 - - - - ANO - - 

2. etapa - V┞Hudo┗áﾐí odHorﾐé 
učeHﾐ┞ přírodopisu ┗ )Š HoliIe, 
Holubova 47 

  340 ヰヰヰ Kč 3 – 4/2020 
6.1 a 

7.1 
- ANO - - - - - 

3. etapa - Vﾐitřﾐí koﾐekti┗ita ┗ 
Hudo┗áIh )Š HoliIe, HoluHo┗a 
47 

   650 ヰヰヰ Kč 3 – 4/2020 7.1 - - - - - - 
 

ANO 

4. etapa – Počítačo┗á učeHﾐa )Š 
Holice, Holubova 47 

  380 000 Kč 3 – 4/2020 
6.1 a 

7.1 
ANO ANO - ANO - - - 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヰΓΒΑヱヰヶ 

RED IZO: 600096432 

IZO: 102306915 

ModerﾐizaIe a do┗┞Ha┗eﾐí 
počítačo┗é učeHﾐ┞ ┗ )Š Horﾐí 
ŘediIe 

  ヱ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč 
6/2017 - 

9/2017 

6.1 a 

7.1 
ANO ANO - ANO - - 

 

 

ANO 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad 

s 

Iíleﾏ 
MAP * 

Typ projektu: 

s vazHou ﾐa klíčové koﾏpeteﾐIe IROP BezHariéro
vost škol┞, 
školského 

zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřováﾐí 
kapacit 

kﾏeﾐovýIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

Vﾐitřﾐí 
konektivita 

škol a šk. 
zařízeﾐí a 

připojeﾐí k 
internetu 

Cizí 
jazyk 

Přírodﾐí 
věd┞ ** 

TeIhﾐiIké 
a řeﾏeslﾐé 

obory ** 

PráIe 
s digitálﾐíﾏ

i 

technologi

emi *** 
)ákladﾐí škola Horﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヰΓΒΑヱヰヶ 

RED IZO: 600096432 

IZO: 102306915 

V┞Ha┗eﾐí ┗eﾐko┗ﾐí učeHﾐ┞ a 
rozšířeﾐí záHa┗ﾐě-sporoto┗ﾐíIh 
pr┗ků ┗e školﾐí zahradě 

projekto┗á 
dokumentace 

450 000 Kč 
8/2017 - 

8/2018 

6.3 a 

7.1 
ANO ANO - ANO ANO ANO - 

)ákladﾐí uﾏěleIká 
škola Karla MaliIha 

IČO: ヴΒヱヵΓΑヶヰ 

RED IZO: 600096602 

IZO: 048159760 

Nahrá┗aIí studio pro HoliIko 
ふ)UŠ Karla MaliIhaぶ ┗ize škol┞ 1 500 000 Kč 

2017 - 

2023 
 7.1 - - ANO ANO - - - 

)ákladﾐí škola Dolﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヵヰヱΓンンΑ 

RED IZO: 600096424 

IZO: 102306893 

)┗ýšeﾐí k┗alit┞ a dostupﾐosti 
┗zdělá┗áﾐí ┗ )Š Dolﾐí ŘediIe  

studie 2 500 000 Kč 
2017 - 

2018 

6.1, 

6.2 a 

7.1 

ANO ANO ANO ANO ANO - 

 

 

 

ANO 

)ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヵΓΑΒヶ 

RED IZO: 600096611 

IZO: 048159786 

Pořízeﾐí ﾐo┗ého ┗┞Ha┗eﾐí do 
školﾐí dílﾐ┞ )Š HoliIe, 
Koﾏeﾐského 

projekto┗á 
dokumentace 

350 000 Kč 
10/2017 - 

11/2017 
 7.1 - - ANO - - - - 

)ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 

Pardubice 

IČO: ヴΒヱヵΓΑΒヶ 

RED IZO: 600096611 

IZO: 048159786 

V┞Ha┗eﾐí učeHﾐ┞ f┞zik┞ a 
Iheﾏie )Š HoliIe, Koﾏeﾐského 

projekto┗á 
dokumentace 

50 000 Kč 
6/2017 - 

9/2017 
 7.1 - ANO - - - - - 

)ákladﾐí škola HoliIe, 
Koﾏeﾐského ヱヰヰ, okres 
Pardubice 

IČO: 48159786 

RED IZO: 600096611 

IZO: 048159786 

K┗alitﾐí připojeﾐí k iﾐterﾐetu a 
┗ﾐitřﾐí koﾐekti┗ita ┗e ヲ 
Hudo┗áIh )Š HoliIe, 
Koﾏeﾐského 

projekto┗á 
dokumentace 

120 000 Kč 
6/2017 - 

9/2017 
 7.1 - - - ANO - - 

 

ANO 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad 

s 

Iíleﾏ 
MAP * 

Typ projektu: 

s vazHou ﾐa klíčové koﾏpeteﾐIe IROP BezHariéro
vost škol┞, 
školského 

zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřováﾐí 
kapacit 

kﾏeﾐovýIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

Vﾐitřﾐí 
konektivita 

škol a šk. 
zařízeﾐí a 

připojeﾐí k 
internetu 

Cizí 
jazyk 

Přírodﾐí 
věd┞ ** 

TeIhﾐiIké 
a řeﾏeslﾐé 

obory ** 

PráIe 
s digitálﾐíﾏ

i 

technologi

emi *** 
Masar┞ko┗a základﾐí 
škola Dolﾐí Ro┗eň, 
okres Pardubice 

IČO: ヰヰヱΓヱヰΒヶ 

RED IZO: 600096076 

IZO: 000191086  

PřeHudo┗áﾐí ふrozšířeﾐíぶ 
odHorﾐé učeHﾐ┞ školﾐíIh díleﾐ ┗ 
Masar┞ko┗ě základﾐí škole 
Dolﾐí Ro┗eň, okres ParduHiIe 
ふHudo┗a Dolﾐí Ro┗eň ヲヰヰぶ 

diskuse, 

záﾏěr 
1 000 000 Kč 

 6/2017 - 

9/2017  

 6.1, 

6.3 a 

7.1 

- - ANO - - - - 

Masar┞ko┗a základﾐí 
škola Dolﾐí Ro┗eň, 
okres Pardubice 

IČO: ヰヰヱΓヱヰΒヶ 

RED IZO: 600096076 

IZO: 000191086  

V┞Hudo┗áﾐí ふrozšířeﾐíぶ ﾐo┗é 
počítačo┗é učeHﾐ┞ ┗ 
Masar┞ko┗ě základﾐí škole 
Dolﾐí Ro┗eň, okres ParduHiIe 
ふHudo┗a Horﾐí Ro┗eň Αヶぶ 

diskuse, 

záﾏěr 
1 500 000 Kč 

3/2017 - 

9/2017 

 6.1, 

6.3 a 

7.1 

ANO - - ANO - - - 

Rodiﾐﾐé a ┗zdělá┗aIí 
centrum Holoubek 

OHlastﾐí Iharita 
Pardubice 

IČO: ヴヶヴΓヲヱヶヰ 

RED IZO: - 

IZO: - 

KeraﾏiIká peI pro HolouHka záﾏěr 70 000 Kč 
1/2017 - 

6/2017 
 7.1 - - ANO - - - - 

Rodiﾐﾐé a ┗zdělá┗aIí 
centrum Holoubek 

OHlastﾐí Iharita 
Pardubice 

IČO: ヴヶヴΓヲヱヶヰ 

RED IZO: - 

IZO: - 

Iﾐterakti┗ﾐí taHule záﾏěr 150 000 Kč 
6/2017 - 

12/2017 
 7.1 ANO - - ANO - - - 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad 

s 

Iíleﾏ 
MAP * 

Typ projektu: 

s vazHou ﾐa klíčové koﾏpeteﾐIe IROP BezHariéro
vost škol┞, 
školského 

zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřováﾐí 
kapacit 

kﾏeﾐovýIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

Vﾐitřﾐí 
konektivita 

škol a šk. 
zařízeﾐí a 

připojeﾐí k 
internetu 

Cizí 
jazyk 

Přírodﾐí 
věd┞ ** 

TeIhﾐiIké 
a řeﾏeslﾐé 

obory ** 

PráIe 
s digitálﾐíﾏ

i 

technologi

emi *** 
ﾐo┗ě ┗zﾐikajíIí 
soukroﾏý suHjekt 

koﾐtakt: Vladiﾏíra 
Krejčíko┗á, Klára 
Bartoﾐíčko┗á 

IČO: - 
RED IZO: - 

IZO: - 

V┞Hudo┗áﾐí Ieﾐtra 
Ieloži┗otﾐího ┗zdělá┗áﾐí záﾏěr 2 000 000 

6/2017 - 

6/2019 

 6.1, 

6.3 a 

7.1 

ANO - ANO ANO ANO - - 

G┞ﾏﾐáziuﾏ Dr. Eﾏila 
Holuba, Holice, Na 

MušIe ヱヱヱヰ 

IČO: ヴΒヱヶヱヱヱヰ 

RED IZO: 600012301 

IZO: 048161101 

Ceﾐtruﾏ pro další ┗zdělá┗áﾐí a 
┗olﾐočaso┗é akti┗it┞ dětí a 
dospělýIh 

projekto┗ý 
záﾏěr 

1 000 000 Kč 2019 
 6.1 

a 7.1 
ANO ANO - ANO - - - 

)ákladﾐí škola a 
ﾏateřská škola 
Ostřetíﾐ, okres 
Pardubice 

IČO: ΑヰヱヵヰΑヲΓ 

RED IZO: 600096467 

IZO: 102318018 

V┞Hudo┗áﾐí odHorﾐé učeHﾐ┞ 
pro ┗ýuku IizíIh jaz┞ků ┗ )Š 
Ostřetíﾐ 

projekto┗á 
dokumentace 

+ podaﾐá 
žádost o 
sta┗eHﾐí 
po┗oleﾐí 

2 500 000 Kč 
6/2017 - 

9/2017 

 6.1, 

a 7.1 
ANO - - ANO - - - 

ARTYKADLO 

Dita ValIho┗á 

IČO: ΑンヶヶΓヲΑヰ 

RED IZO: - 

IZO: - 

TeIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí do 
┗zdělá┗aIího Ieﾐtra 

projekto┗á 
dokumentace 

  

100 ヰヰヰ Kč 

6/2017 - 

9/2017 
 7.1 ANO - ANO - - - - 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

Rozšířeﾐí koﾐekti┗it┞ do 
pa┗iloﾐu ヱ. st. a staré škol┞ 

projekto┗á 
dokumentace 

100 ヰヰヰ Kč 
1/2017 – 

3/2017 
7.1 - - - ANO - - 

 

 

 

ANO 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad 

s 

Iíleﾏ 
MAP * 

Typ projektu: 

s vazHou ﾐa klíčové koﾏpeteﾐIe IROP BezHariéro
vost škol┞, 
školského 

zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřováﾐí 
kapacit 

kﾏeﾐovýIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

Vﾐitřﾐí 
konektivita 

škol a šk. 
zařízeﾐí a 

připojeﾐí k 
internetu 

Cizí 
jazyk 

Přírodﾐí 
věd┞ ** 

TeIhﾐiIké 
a řeﾏeslﾐé 

obory ** 

PráIe 
s digitálﾐíﾏ

i 

technologi

emi *** 
)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

BezHariéro┗ý ┗stup do škol┞, 
HezHariéro┗ý přeIhod ﾏezi 
pavilony 

)praIo┗á┗á se 

projekto┗á 
dokumentace 

500 ヰヰヰ Kč 
1/2018 – 

6/2018 
6.2 - - - - ANO - - 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

ModerﾐizaIe učeHﾐ┞ ┗ýpočetﾐí 
techniky 

Dokumentace 150 ヰヰヰ Kč 
1/2017 – 

5/2017 
7.1 - - - ANO - - - 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

ModerﾐizaIe I┗ičﾐé kuIh┞ﾐě dokumentace 300 ヰヰヰ Kč 3/2017 7.1 - - ANO - - - - 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

V┞Hudo┗áﾐí odHorﾐé učeHﾐ┞ 
přírodopisu a zeﾏěpisu ┗ )Š E. 
Nápra┗ﾐíka Býšť 

záﾏěr 300 ヰヰヰ Kč 
9/2017 - 

12/2017 

6.1 a 

7.1 
- ANO ANO ANO - - - 

Středﾐí škola 
autoﾏoHilﾐí HoliIe 

IČO: ヱンヵΒヲΓヰΓ 

RED IZO: 600170837 

IZO: 013582909 

V┞Hudo┗áﾐí pol┞teIhﾐiIké dílﾐ┞ 
Projekto┗ý 
záﾏěr 

1 600 ヰヰヰ Kč 
1/2018 – 

12/2018 

 6.1 

a 

7.1 
- ANO ANO ANO ANO ANO - 
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Pozﾐáﾏky:  

Šedě jsou ozﾐačeﾐy fáze projektu, které ﾐespadají pod SC ヲ.4 IROP a pro iﾐtegrovaﾐé ﾐástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpraIovaﾐý pro ORP HoliIe 

* uveďte číslo Iíle/Iílů 

** DefiﾐiIe Hude součástí dokuﾏeﾐtaIe k příslušﾐé výzvě vyhlášeﾐé v ráﾏIi IROP. 

*** sIhopﾐost práIe s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi Hude podporováﾐa pouze ve vazHě ﾐa Iizí jazyk, přírodﾐí vědy, teIhﾐiIké a řeﾏeslﾐé oHory;  

**** HezHariérovost je relevaﾐtﾐí vždy, pokud Hy Ihtěla škola či školské zařízeﾐí realizovat saﾏostatﾐý projekt ﾐa HezHariérovost, ﾏusí zde Hýt zaškrtﾐuto; 

***** rozšiřováﾐí kapaIit kﾏeﾐovýIh učeHeﾐ základﾐíIh škol je ﾏožﾐé pouze v odůvodﾐěﾐýIh případeIh ve správﾐíIh oHvodeIh ORP se soIiálﾐě vyloučeﾐou 
lokalitou. 
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5.2 Seznam projektových záměrů v oblasti vzdělávání mimo investiční intervence v SC 2.4 IROP a mimo integrované nástroje 
ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP Holice 

Tabulka 30 Sezﾐaﾏ projektovýIh záﾏěrů ﾏiﾏo iﾐvestičﾐí iﾐterveﾐIe v SC. ヲ.ヴ IROP, ITI, IPRÚ a CLLD zpraIovaﾐý pro úzeﾏí MAP SO ORP HoliIe 

IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu Stručﾐá speIifikaIe projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad s 

Iíleﾏ 
MAP * 

BezHarié
rovost 

škol┞, 
školskéh
o zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřo
váﾐí 
kapacit 

kmeno

výIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

)ahrada, kde to žije 

Re┗italizaIe zahrad┞, úpra┗a a doplﾐěﾐí sporto┗iště s Iíleﾏ 
┗┞t┗ořit ┗ýuko┗ou zahradu jako přírodﾐí učeHﾐu s ┗ýuko┗ýﾏi 
prvky a uﾏožﾐit děteﾏ praktiIké pozﾐá┗áﾐí přírodﾐíIh 
zákoﾐitostí ┗ průHěhu ročﾐíIh oHdoHí 

V┞praIo┗áﾐa 
studie 

ふprojekto┗á 
dokumentace 

bude 

dokoﾐčeﾐa 
v prosinci 

2016) 

  
rozděleﾐo do 

4 etap 
 6.3 a 7.1   

1. etapa - ┗ýuko┗á přírodﾐí 
zahrada 

Teréﾐﾐí úpra┗┞ - ┗ýsta┗Ha jezírka, ﾐádrží ﾐa dešťo┗ou ┗odu, 
aﾏfiteátru, Iestiček, apod. a ┗ýsadHa stroﾏů, keřů a rostliﾐ, 
┗zﾐik ﾐaučﾐýIh stezek. 

  2 500 ヰヰヰ Kč 
9/2017 - 

9/2018 
6.3   

2. etapa - ┗┞t┗ořeﾐí podﾏíﾐek 
pro ┗ýuku pěstitelskýIh čiﾐﾐostí 
a eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ┗ýIho┗┞ 

Výsta┗Ha ┗eﾐko┗ﾐí učeHﾐ┞, ┗┞┗ýšeﾐýIh záhoﾐů a zahradﾐíIh 
doﾏků ﾐa ﾐářadí ┗četﾐě poﾏůIek do ┗ýuk┞ 

  2 000 ヰヰヰ Kč 
7/2018 - 

10/2019 
7.1   

3. etapa – školﾐí d┗ůr s hraIíﾏi 
prvky 

Doplﾐěﾐí hraIíIh pr┗ků t┞pu skákaIí paﾐák┞, piﾐgpoﾐgo┗é stol┞, 
průlezk┞, la┗ičk┞ apod., úpra┗a po┗rIhů 

  500 ヰヰヰ Kč 
7/2020 - 

10/2020 
6.3   

4. etapa -  doplﾐěﾐí sporto┗ﾐíIh 
pr┗ků 

Ke stá┗ajíIíﾏ hřištíﾏ doplﾐit sporto┗ﾐí pr┗k┞ t┞pu hrazda, 
horizoﾐtálﾐí žeHřík, protaho┗aIí pr┗k┞ apod. ┗četﾐě 
dopado┗ýIh ploIh 

  400 ヰヰヰ Kč 
9/2021 - 

11/2021 
6.3   

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

Akti┗ﾐě i po škole 

┗ýz┗a č. ヰヲ_ヱヶ_ヰヲヲ 

Persoﾐálﾐí podpora ふškolﾐí asisteﾐtぶ, e┝trakurikulárﾐí roz┗ojo┗é 
akti┗it┞ ふčteﾐářský kluH, kluH záHa┗ﾐé logik┞, doučo┗áﾐí žákůぶ a 
spolupráIe s rodiči 

Podáﾐa žádost 
o podporu 

750 000  
2/2017 - 

1/2019 

 2.1, 3.1 a 

3.2 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu Stručﾐá speIifikaIe projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad s 

Iíleﾏ 
MAP * 

BezHarié
rovost 

škol┞, 
školskéh
o zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřo
váﾐí 
kapacit 

kmeno

výIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΑΓヴヱ 

RED IZO: 600096262 

IZO:060157941 

Gastrokoﾏpostér Řešeﾐí zpraIo┗áﾐí gastroodpadu ze školﾐí jídelﾐ┞ )áﾏěr 860 ヰヰヰ Kč 
7/2023 - 

8/2023 
6.3 - - 

Mateřská škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΒヱヱヵ 

RED IZO: 600095452 

IZO:  060158115 

Dopra┗ﾐí hřiště s Ielko┗ou 
rekoﾐstrukIí dlažH┞ ﾐa zahradě 
MŠ 

)k┗alitﾐěﾐí poH┞tu dětí ﾐa zahradě MŠ přede┗šíﾏ z hlediska 
Hezpečﾐosti při ┗šeIh akti┗itáIh, podpora ﾐeﾐásilﾐého a 
praktiIkého sezﾐaﾏo┗áﾐí se se základﾐíﾏi dopra┗ﾐíﾏi předpis┞ 
a pra┗idl┞ a Hezpečﾐostﾐíﾏi zásadaﾏi při jízdě ﾐa kole, 
koloHěžkáIh a odrážedleIh 

Diskuse 500 ヰヰヰ Kč   6/2017 - 

9/2017 
 6.3 a 7.1 ANO - 

Mateřská škola Horﾐí 
Jeleﾐí, příspě┗ko┗á 
organizace 

IČO: ヶヰヱヵΒヱヱヵ 

RED IZO: 600095452 

IZO:  060158115 

Těšíﾏe se do škol┞ 

Podpora a rozšířeﾐí ﾐaHídk┞ pro předškolﾐí děti ┗ oHlasti 
┗šestraﾐﾐé připra┗eﾐosti ﾐa ┗stup do )Š ┗ sou┗islosti s 
digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi - Multiboard II - ﾏoHilﾐí iﾐterakti┗ﾐí 
panel 

Diskuse, záﾏěr, 
proveditelnost 

ヱヵヰ ヰヰヰ Kč 
9/2016 - 

12/2016 
 7.1 - - 

Mateřská škola Dolﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヵヰヱΓヲヵヶ 

RED IZO: 600095819 

IZO: 107585065 

V┞Hudo┗áﾐí přírodo┗ědﾐé 
herﾐ┞ ﾐa zahradě ┗ MŠ Dolﾐí 
ŘediIe 

V┞Hudo┗áﾐí soIiálﾐího zařízeﾐí ふWC + uﾏ┞┗adlaぶ, doplﾐěﾐí 
zeleﾐě, pořízeﾐí herﾐíIh pr┗ků a pol┞teIhﾐiIkýIh pr┗ků 

Studie 500 ヰヰヰ Kč 2017 - 2018 
 6.1, 6.3 a 

7.1 
- - 

Mateřská škola Dolﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヵヰヱΓヲヵヶ 

RED IZO: 600095819 

IZO: 107585065 

ModerﾐizaIe roz┗odů ┗od┞ a 
odpadů 

)hoto┗eﾐí ﾐo┗ýIh roz┗odů ┗od┞ a odpadů Studie 200 ヰヰヰ Kč  2019  6.1 - - 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu Stručﾐá speIifikaIe projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad s 

Iíleﾏ 
MAP * 

BezHarié
rovost 

škol┞, 
školskéh
o zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřo
váﾐí 
kapacit 

kmeno

výIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola 
Karla Malicha 

IČO: ヴΒヱヵΓΑヶヰ 

RED IZO: 600096602 

IZO: 048159760 

OHﾐo┗a ﾐástrojo┗ého ┗┞Ha┗eﾐí 
pro )UŠ Karla MaliIha 

HudeHﾐí ﾐástroje a příslušeﾐst┗í k ﾐástrojůﾏ, ﾐoto┗é stojaﾐ┞, 
pouzdra, oHal┞, … 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ - 

částečﾐě 
plﾐěﾐo z 
┗lastﾐíIh 
zdrojů od roku 
2012 

 1 200 ヰヰヰ Kč 2017 - 2022  7.1 - - 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola 
Karla Malicha 

IČO: ヴΒヱヵΓΑヶヰ 

RED IZO: 600096602 

IZO: 048159760 

Piaﾐiﾐa pro )UŠ Karla MaliIha 
2 pianina - ﾐutﾐé k ┗ýuIe, ﾐáhrada za stá┗ajíIí, které jsou již 
ﾐe┗┞ho┗ujíIí Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ ンヰヰ ヰヰヰ Kč 2017  7.1 - - 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola 
Karla Malicha 

IČO: ヴΒヱヵΓΑヶヰ 

RED IZO: 600096602 

IZO: 048159760 

Os┗ětlo┗aIí a audio teIhﾐika pro 
společeﾐský sál )UŠ Karla 
Malicha 

Do┗┞Ha┗eﾐí stá┗ajíIího ┗┞Ha┗eﾐí společeﾐského sálu k┗alitﾐí 
os┗ětlo┗aIí a audio teIhﾐikou 

Vize škol┞ ヵヰヰ ヰヰヰ Kč 2017 - 2023  7.1 - - 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola 
Karla Malicha 

IČO: ヴΒヱヵΓΑヶヰ 

RED IZO: 600096602 

IZO: 048159760 

Bezpečﾐá )UŠ Karla MaliIha 
Do┗┞Ha┗eﾐí kaﾏero┗ého s┞stéﾏu, doﾏo┗ﾐí telefoﾐ┞, 
zaHezpečeﾐí Hudo┗┞ 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ ヲヰヰ ヰヰヰ Kč 2017 - 2018  6.1 - - 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola 
Karla Malicha 

IČO: ヴΒヱヵΓΑヶヰ 

RED IZO: 600096602 

IZO: 048159760 

Iﾐterpretačﾐí kurz┞, ┘orkshop┞, 
t┗ůrčí dílﾐ┞ 

Poz┗áﾐí ┗ýzﾐaﾏﾐýIh uﾏělIů, iﾐterpretů a pedagogů, kteří se 
Hudou ┗ěﾐo┗at žákůﾏ )UŠ Karla MaliIha 

Vize škol┞ 800 ヰヰヰ Kč 2017 - 2023 2.1 a 3.2  - - 

)ákladﾐí škola Dolﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヵヰヱΓンンΑ 

RED IZO: 600096424 

IZO: 102306893 

RekoﾐstrukIe střeIh┞ Hudo┗┞ )Š Opra┗a kro┗ů a ┗ýﾏěﾐa střešﾐí kr┞tiﾐ┞ 
Projekto┗á 
dokumentace 

Γヰヰ ヰヰヰ Kč 2017 - 2018  6.1 - - 



StrategiIký ráﾏeI 

Místﾐí akčﾐí pláﾐ pro SO ORP HoliIe ヲヰヱ6 - 2023 
 

33 
 

IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu Stručﾐá speIifikaIe projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad s 

Iíleﾏ 
MAP * 

BezHarié
rovost 

škol┞, 
školskéh
o zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřo
váﾐí 
kapacit 

kmeno

výIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

)ákladﾐí škola Dolﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヵヰヱΓンンΑ 

RED IZO: 600096424 

IZO: 102306893 

Přísta┗Ha těloI┗ičﾐ┞ Přísta┗Ha těloI┗ičﾐ┞ k Hudo┗ě škol┞ Studie  Α ヰヰヰ ヰヰヰ Kč 2018 - 2020  6.1 ANO - 

)ákladﾐí škola Dolﾐí  
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヵヰヱΓンンΑ 

RED IZO: 600096424 

IZO: 102306893 

EﾐergetiIk┞ úsporﾐá opatřeﾐí )Š 
Dolﾐí ŘediIe 

)ﾏěﾐa pl┞ﾐo┗ého topeﾐí ﾐa tepelﾐé čerpadlo, ┗ýﾏěﾐa roz┗odů 
┗od┞, odpadů a elektrik┞ 

Studie ヱ ヲヰヰ ヰヰヰ Kč 2021 - 2023  6.1 - - 

Mateřská škola Uhersko, 
okres Pardubice 

IČO: ΑヱヰヰΑヵヴΑ 

RED IZO: 600095908 

IZO: 107585278 

Roz┗oj persoﾐálﾐí podpor┞ 

Rozšířeﾐí persoﾐálu pro roz┗oj iﾐdi┗iduálﾐí péče: 
- asistent pedagoga, 

- logopediIká péče ふzlepšeﾐí řečo┗ého roz┗oje dětíぶ, 
- zajištěﾐí ﾏateriálﾐíIh prostředků pro péči asisteﾐta, pedagoga 
a logopeda 

Projekto┗á 
dokumentace 

ヲヶヰ ヰヰヰ Kč 
9/2017 - 

ﾐeurčito 
 1.1 a 2.1 - - 

Mateřská škola Uhersko, 
okres Pardubice 

IČO: ΑヱヰヰΑヵヴΑ 

RED IZO: 600095908 

IZO: 107585278 

)ahrada děteﾏ - úpra┗a 
┗eﾐko┗ﾐíIh prostor MŠ Uhersko 

ヱぶ úpra┗a zeleﾐě 

ヲぶ doplﾐěﾐí herﾐíIh pr┗ků 

3) oprava terasy - ┗┞užití ┗eﾐko┗ﾐí klido┗é zóﾐ┞ 

ヴぶ opra┗a přístupo┗ýIh Iest - z┗ýšeﾐí Hezpečﾐosti 
ヵぶ opra┗a plotů 

)áﾏěr - diskuse ヲ ヴヰヰ ヰヰヰ Kč 
3/2017 – 

11/2018 
 6.3 a 7.1 - - 

Rodiﾐﾐé a ┗zdělá┗aIí 
centrum Holoubek 

OHlastﾐí Iharita 
Pardubice 

IČO: ヴヶヴΓヲヱヶヰ 

RED IZO: - 

IZO: - 

Karierﾐí poradeﾐst┗í pro žák┞ a 
studenty 

Prožitko┗ou forﾏou ┗edeﾐé ┗zdělá┗aIí kurz┞ s Iíleﾏ přiHlížit 
žákůﾏ a studeﾐtůﾏ praIo┗ﾐí realitu a usﾐadﾐit jiﾏ tak ┗ýHěr 
s┗é HudouIí profese. 

)áﾏěr 
      2 000 000 

Kč 

9/2019 - 

6/2023 

 2.4, 5.3 

doplňko┗
ě ヵ.ヵ 

- - 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

ModerﾐizaIe a oHﾐo┗a herﾐíIh 
pr┗ků 

Nákup ﾐo┗ýIh herﾐíIh pr┗ků pro akti┗ﾐí čiﾐﾐost žáků ┗e ŠD. 
Opra┗a stá┗ajíIíIh pr┗ků 

)áﾏěr 200 ヰヰヰ Kč 
9/2017 - 

12/2017 
3.2 - - 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu Stručﾐá speIifikaIe projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad s 

Iíleﾏ 
MAP * 

BezHarié
rovost 

škol┞, 
školskéh
o zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřo
váﾐí 
kapacit 

kmeno

výIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

)ákladﾐí škola Eduarda 
Nápra┗ﾐíka Býšť, okres 
Pardubice 

IČO: ヴΒヱヶヰΒΒヱ 

RED IZO: 600096149 

IZO: 048160881 

RekoﾐstrukIe ro┗ﾐýIh střeIh 
Stá┗ajíIí ro┗ﾐé střeIh┞ ﾐa pa┗iloﾐu ヱ. a ヲ. st. ﾐahradit sedlo┗ýﾏi 
+ zatepleﾐí )áﾏěr 3 000 ヰヰヰ Kč 

1/2018 - 

12/2018 
6.1 - - 

Mateřská škola 
Chvojenec, okr. 

Pardubice 

IČO: ΑヰΓΒヶΑΑヱ 

RED IZO: 669000086 

IZO: 169000095 

Veﾐko┗ﾐí pergola pro práIi s 
dětﾏi a soIiálﾐí zázeﾏí 

Úpra┗a a zastřešeﾐí současﾐého pódia, doplﾐěﾐí ┗eﾐko┗ﾐího 
┗┞Ha┗eﾐí ふla┗iIe a stolk┞ぶ a ┗eﾐko┗ﾐí WC 

)áﾏěr 400 ヰヰヰ Kč 
5/2017 – 

10/2017 

6.1, 6.3 a 

7.1 
ANO ANO 

Mateřská škola 
Chvojenec, okr. 

Pardubice 

IČO: ΑヰΓΒヶΑΑヱ 

RED IZO: 669000086 

IZO: 169000095 

V┞užití půdﾐíIh prostor pro 

praIo┗ﾐí ┗┞učo┗áﾐí Prostor pro keraﾏiIkou dílﾐu a další ┗ýuko┗é dílﾐ┞ )áﾏěr 1 000 ヰヰヰ Kč 
5/2018 – 

10/2018 
6.1 a 7.1 - ANO 

Mateřská škola Býšť, 
okres Pardubice 

IČO: ヶヰヱヵΑヱヵヱ 

RED IZO: 600095355 

IZO: 060157151 

BezHariéro┗ý přístup do 
uﾏý┗áreﾐ a na WC 

Sta┗eHﾐí úpra┗a )áﾏěr 100 ヰヰヰ Kč 
6/2018 - 

8/2018 
6.1 

 

ANO 
- 

Mateřská škola Býšť, 
okres Pardubice 

IČO: ヶヰヱヵΑヱヵヱ 

RED IZO: 600095355 

IZO: 060157151 

Zahrada - prostor pro děti 

1. doplﾐěﾐí ﾐo┗ýIh hraIíIh pr┗ků 

2. ﾐo┗á pergola 

3. zahradﾐí doﾏek ﾐa uložeﾐí hraček 

4. oprava plotu a branky 

Diskuse, záﾏěr 200 ヰヰヰ Kč 7/2019 6.1 a 6.3 - - 

Mateřská škola Býšť, 
okres Pardubice 

IČO: ヶヰヱヵΑヱヵヱ 

RED IZO: 600095355 

IZO: 060157151 

ModerﾐizaIe kuIh┞ﾐě Výﾏěﾐa oHkladů, dlažH┞ a zařízeﾐí kuIh┞ﾐě Diskuse 150 ヰヰヰ Kč 
7/2020 - 

8/2020 
6.1 - - 
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IdeﾐtifikaIe škol┞, 
školského zařízeﾐí či 

dalšího suHjektu 

Název: 
IČO: 

RED IZO: 

IZO: 

Název projektu Stručﾐá speIifikaIe projektu 
Stav 

připraveﾐosti 

Očekávaﾐé 
Ielkové 

ﾐáklad┞ ﾐa 
projekt  

v Kč 

Očekávaﾐý 
terﾏíﾐ 

realizace 

projektu  

(od - do) 

Soulad s 

Iíleﾏ 
MAP * 

BezHarié
rovost 

škol┞, 
školskéh
o zařízeﾐí 
**** 

Rozšiřo
váﾐí 
kapacit 

kmeno

výIh 
učeHeﾐ 
MŠ, )Š 
***** 

)ákladﾐí škola Horﾐí 
ŘediIe, okres ParduHiIe 

IČO: ΑヰΓΒΑヱヰヶ 

RED IZO: 600096432 

IZO: 102306915 

Výsta┗Ha těloI┗ičﾐ┞ 
V┞Hudo┗áﾐí ﾐo┗ého zařízeﾐí pro pro┗ozo┗áﾐí kolekti┗ﾐíIh 
sportů a dalšíIh ┗olﾐočaso┗ýIh akti┗it. Studie 25 000 ヰヰヰ Kč 2018 - 2020 6.3 ANO - 

Středﾐí škola 
autoﾏoHilﾐí HoliIe 

IČO: ヱンヵΒヲΓヰΓ 

RED IZO: 600170837 

IZO: 013582909 

Multifuﾐkčﾐí hřiště 

V┞Hudo┗áﾐí ┗íIeúčelo┗ého sporto┗ﾐího areálu ┗ prostoráIh SŠA 
HoliIe, toto hřiště Hude ┗┞uží┗áﾐo přede┗šíﾏ pro ┗olﾐočaso┗é 
akti┗it┞ uH┞to┗aﾐýIh žáků SŠA HoliIe, dále pro žák┞ základﾐíIh 
škol ┗ HoliIíIh a širokou ┗eřejﾐost, hřiště Hude určeﾐo pro 
ﾏíčo┗é hr┞ a další ┗olﾐočaso┗é akti┗it┞, Hude ﾏožﾐé zapůjčit 
sporto┗ﾐí ┗┞Ha┗eﾐí, hřiště Hude pro IIa ンヰ žáků současﾐě 

Projekto┗ý 
záﾏěr 

1 500 ヰヰヰ Kč 
1/2018 - 

9/2018 
6.3 ANO - 

 

Pozﾐáﾏky:  

Šedě jsou ozﾐačeﾐy fáze projektu, které spadají pod SC ヲ.4 IROP a pro iﾐtegrovaﾐé ﾐástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpraIovaﾐý pro ORP Holice 

* uveďte číslo Iíle/Iílů 

** DefiﾐiIe Hude součástí dokuﾏeﾐtaIe k příslušﾐé výzvě vyhlášeﾐé v ráﾏIi IROP. 

*** sIhopﾐost práIe s digitálﾐíﾏi teIhﾐologieﾏi Hude podporováﾐa pouze ve vazHě ﾐa Iizí jazyk, přírodﾐí vědy, teIhﾐiIké a řeﾏeslﾐé oHory;  

**** HezHariérovost je relevaﾐtﾐí vždy, pokud Hy Ihtěla škola či školské zařízeﾐí realizovat saﾏostatﾐý projekt ﾐa HezHariérovost, ﾏusí zde Hýt zaškrtﾐuto; 

***** rozšiřováﾐí kapaIit kﾏeﾐovýIh učeHeﾐ základﾐíIh škol je ﾏožﾐé pouze v odůvodﾐěﾐýIh případeIh ve správﾐíIh oHvodeIh ORP se soIiálﾐě vyloučeﾐou 
lokalitou. 

 

 




