
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický rámec Místního 

akčního plánu rozvoje 

vzdělávání ORP Hlinsko II do 

roku 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II 

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503 



 

2 

 

Obsah: 

1  Vize…………………………………………………………………………………………………………………………………………….2 
2 Popis zapojení aktérů ...................................................................................................................... 2 
3 Přehled opatření MAP ORP Hlinsko ................................................................................................ 2 
4 Seznam priorit a cílů ........................................................................................................................ 3 
5 Popis priorit a cílů ............................................................................................................................ 3 
6 Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV………………………………  13 
 

 

1. Vize 

Školy zajišťují kvalitní rozvoj osobnosti každého dítěte a žáka prostřednictvím svých edukačních aktivit. 

Děti i žáci jsou připravováni pro budoucí život v moderní společnosti a jsou motivováni k vytváření 

prostředí vzájemné spolupráce. Svými činnostmi se zaměřují i na podporu dětí a žáků ohrožených 

školním neúspěchem a žáků nadaných. Školy vytvářejí motivační prostředí pro seberealizaci žáků 

v rámci školy, ale i celého regionu.  

K rozvoji osobnosti přispívá i dostupná nabídka mimoškolních aktivit. Všechny instituce, které jsou 

zapojeny do vzdělávání dětí a žáků do 15 let v obcích nacházejících se ve správním obvodu Hlinsko, 

plně spolupracují a efektivně využívají všech dostupných vnitřních zdrojů.  

2. Popis zapojení aktérů 

Zpracovatelem Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko je Místní akční skupina 

Hlinecko, z.s. Strategický rámec MAP SO ORP Hlinsko II do roku 2023 sestavil realizační tým a odborný 

tým projektu.  

Koncept strategického rámce byl projednán na setkání subjekty zapojenými do MAP v dubnu 

a květnu 2021. Dále byli osloveni vedoucí mateřských a základních škol, základní umělecké školy, 

Gymnázia a zástupci neformálního a volnočasového vzdělávání, aby realizačnímu týmu zaslali svoje 

investiční záměry, ty s nimi byly následně konzultovány. Strategický rámec byl projednán a schválen 

Řídícím výborem MAP 31. 5. 2021. 

Strategický rámec MAP ORP Hlinsko je každých rok aktualizován, kdy dochází k jeho doplnění 

a aktualizaci investičních záměrů. Strategický rámec byl chválen Řídicím výborem MAP SO ORP Hlinsko 

25. 3. 2019, 11. 5. 2020, 30. 11. 2020 a 31. 5. 2021. 

3. Přehled opatření MAP ORP Hlinsko 

V následujících tabulkách jsou blíže popsány jednotlivé cíle a jejich vazba na povinná, doporučená 

a volitelná opatření MAP II. Opatření MAP II, jsou rozdělena na: 

povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, inkluze a kvalita 

předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním 

neúspěchem, 

volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, 
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a vlastní témata: 

 rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků, 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,  

 osobnostní růst pedagogů a klima školy. 

 

4. Seznam priorit a cílů 

Priorita 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v ORP Hlinsko 

Cíl 1.1 Modernizace vybavení mateřských škol s důrazem na zvyšování kvality výuky 

Cíl 1.2 Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogů a zajištění 

odborných pracovníků 

Cíl 1.3 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů a navyšování kapacity 

mateřských škol 

Cíl 1.4 Zvýšení úrovně vzdělanosti dětí v MŠ 

Priorita 2 Zvýšení kvality výuky v základních školách v ORP Hlinsko 

Cíl 2.1 Modernizace vybavení a učeben škol s důrazem na zvyšování kvality výuky 

Cíl 2.2 Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogů, zajištění 

odborných pracovníků a extrakurikulárních aktivit 

Cíl 2.3 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů 

Cíl 2.4 Zvýšení úrovně vzdělanosti žáků v ZŠ 

Priorita 3 Posílení spolupráce mezi subjekty v regionu 

Cíl 3.1 Podpora spolupráce škol v území ORP Hlinsko prostřednictvím společného 

plánování, společných projektů a aktivit 

Priorita 4 Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního 

vzdělávání a základních uměleckých škol 

Cíl 4.1 Modernizace zázemí a vybavení pro zájmové a neformálního vzdělávání  

Cíl 4.2 Zvýšení kvality neformálního a zájmového vzdělávání 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5. Popis priorit a cílů 

Priorita  1.    Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 1.1 Modernizace vybavení mateřských škol s důrazem na zvyšování kvality výuky  

 

Mateřské školy v regionu se potýkají se zastaralým vybavením, pomůckami 

a zařízením učeben, které neumožňuje zařazení moderních metod do výuky. Cíl je 

zaměřený na výměnu zastaralého inventáře mateřských škol a pořízení nových 

didaktických pomůcek a techniky. Ta vytvoří ve školách pro děti podnětné prostředí 

a pomůže pedagogům rozšířit možnosti výukových metod, mimo jiné i v oblastech 

matematické a čtenářské pregramotnosti, v polytechnickém vzdělávání a v podpoře 

podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí. Cíl zahrnuje i pořízení odpovídajícího 

speciálního vybavení a kompenzačních pomůcek, umožňující dětem s SVP se lépe 

začlenit do vzdělávacího procesu.  
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Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata: 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, inkluze 

a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem – silná vazba 

Doporučená témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – silná vazba 

Indikátory Počet mateřských škol s inovovaným vybavením 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Priorita  1.    Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 1.2 Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogů a zajištění 

odborných pracovníků 

 

Cílem je zajištění podmínkám mateřským školám pro osobnostně profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného 

setkávání, sdílení zkušeností mezi pedagogy a na zajištění odborných pracovníků 

pro zvýšení kvality výuky (školní asistenti, logopedi, psychologové, chůvy, odborníci 

apod.). Je zde zahrnuta spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči, která pomůže 

usnadnit přechod dětí do základní školy.  

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata: 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, inkluze 

a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem – silná vazba 

Doporučená témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – silná vazba 

 osobnostní růst pedagogů a klima školy – silná vazba 

Indikátory Počet mateřských škol využívající odborné pracovníky 

Počet seminářů, setkání, workshopů a aktivit zaměřených na vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Priorita  1.      Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 1.3 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů a navyšování kapacity 

mateřských škol 

 

Cílem je realizace stavebních úprav budov, tříd, zahrad a dalšího zázemí škol, včetně 

vybudování bezbariérového přístupu tak, aby odpovídaly požadavkům moderní 

výuky, splňovaly svůj účel a kvalitu vzdělávání a aby školy měly dostatečnou kapacitu 

pro umístění dětí. 

 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata: 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, inkluze 

a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem – silná vazba 

Indikátory 

 
Počet opravených zázemí mateřských škol 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Priorita  1.   Zvýšení kvality předškolního vzdělávání v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 1.4  Zvýšení úrovně vzdělanosti dětí v MŠ 

Cílem je realizace vzdělávacích akcí, zaměřených přímo na děti, které povedou 

k zlepšení úrovně jejich vzdělanosti. Snaha realizovat podpůrné aktivity 

pro vzdělávání všech žáků bez jakýchkoli rozdílů a umožnit jim realizovat jejich 

vzdělávání v lokalitě jejich bydliště. Jedním z  úkolů je připravovat podnětné 

prostředí vytvářející základní předpoklady pro jejich školní i osobní (sociální) rozvoj 

a poskytovat prostor pro vzájemnou interakci s jejich vrstevníky. 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata: 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, inkluze 

a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem – silná vazba 

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – silná 

vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – silná 

vazba. 

Indikátory Počet aktivit směřujících k rozvoji vzdělání dětí v MŠ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Priorita  2.    Zvýšení kvality výuky v základních školách v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 2.1 Modernizace vybavení a učeben škol s důrazem na zvyšování kvality výuky 

Základní školy se potýkají se zastaralým a nevyhovujícím vybavením, které 

neodpovídá současným požadavkům. Cílem je rekonstrukce odborných učeben, 

pořízení nového vybavení a modernizace stávajícího. To umožní zavádět inovativní 

výukové metody, využívat moderní technologie a zvyšovat tak celkovou kvalitu 

vzdělávání, mimo jiné i v oblastech matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti, 

v polytechnickém vzdělávání a v podpoře podnikavosti, zvyšování iniciativy 

a kreativity žáků. V tomto cíli je zahrnuto i pořízení odpovídajícího speciálního 

vybavení a kompenzačních pomůcek, které umožní žákům se SVP se lépe začlenit 

do vzdělávacího procesu. Kromě zlepšení podmínek pro výuku žáků je součástí cíle 

i modernizace dalšího vybavení škol – šaten, knihoven, tělocvičen, družin atd. 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – 

silná vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

– silná vazba, 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – silná 

vazba, 

Vlastní témata: 

 rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků – silná vazba, 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – silná 

vazba,  

 osobnostní růst pedagogů a klima školy – střední vazba. 

Indikátory Počet základních škol s inovovaným vybavením 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Priorita  2.    Zvýšení kvality výuky v základních školách v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 2.2 Zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím vzdělávání pedagogů, zajištění 

odborných pracovníků a extrakurikulárních aktivit 

 

Cílem je zajištění podmínek základním školám pro osobnostně profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného 

setkávání se sdílením zkušeností mezi pedagogy a na zajištění odborných pracovníků 

pro zvýšení kvality výuky (školní asistenti, logopedi, kariéroví poradci, psychologové, 

odborníci ve výuce apod.). Je zde zahrnuta spolupráce mezi základní školou a rodiči 

a realizace mimoškolních aktivit především pro žáky ohrožené školním neúspěchem.  
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Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – 

silná vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

– silná vazba, 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – silná 

vazba, 

Vlastní témata: 

 rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků – silná vazba, 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – silná 

vazba,  

 osobnostní růst pedagogů a klima školy – silná vazba. 

Indikátory Počet základních škol využívajících šablony OP VVV 

Počet seminářů, workshopů a aktivit zaměřených na vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Priorita  2.    Zvýšení kvality výuky v základních školách v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 2.3 Rekonstrukce a modernizace školních budov a areálů  

 

Cíl se týká stavebních a technických úprav budov i venkovních prostor tak, aby 

odpovídaly současným trendům, maximálně splňovaly svůj účel a kvalitu vzdělávání 

a aby umožňovaly bezbariérový přístup. Cíl zahrnuje výstavbu nových prostor 

a tělocvičen. Nejde ovšem pouze řešení nejvážnějších problémů, oprav a závad, ale 

kontinuální zvyšování technické úrovně školních budov a areálů. 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – 

slabá vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

– slabá vazba, 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – slabá 

vazba, 

 osobnostní růst pedagogů a klima školy – střední vazba. 

Indikátory 
Počet rekonstruovaných základních škol 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Priorita  2.    Zvýšení kvality výuky v základních školách v ORP Hlinsko 

Cíl a popis cíle 2.4 Zvýšení úrovně vzdělanosti žáků v ZŠ 

 

Cílem je realizace vzdělávacích akcí, zaměřených přímo na děti, které povedou 

k zlepšení úrovně jejich vzdělanosti. Snaha realizovat podpůrné aktivity pro 

vzdělávání všech žáků bez jakýchkoli rozdílů a umožnit jim realizovat jejich 

vzdělávání v lokalitě jejich bydliště. Jedním z úkolů je připravovat podnětné 

prostředí vytvářející základní předpoklady pro jejich školní i osobní (sociální) rozvoj 

a poskytovat prostor pro vzájemnou interakci s jejich vrstevníky. 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

–  slabá vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého 

žáka –  slabá vazba, 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, 

inkluze a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání 

a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem – silná vazba 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – slabá 

vazba. 

Indikátory 
Počet aktivit směřujících k rozvoji vzdělání dětí v MŠ 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Priorita  3.    Posílení spolupráce v regionu 

Cíl a popis cíle 3.1 Podpora spolupráce škol v území ORP Hlinsko prostřednictvím společného 

plánování, společných projektů a aktivit 

 

Cílem je zapojení základních a mateřských škol a dalších partnerů do společného 

plánování, společných rozvojových projektů, jejichž smyslem je zvyšování kvality 

a efektivity výchovy předškolního a školního vzdělávání. Společné aktivity přinesou 

vzájemné poznávání, přenos zkušeností mezi pedagogy a případné finanční úspory. 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – 

střední vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

– střední vazba, 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, 

inkluze a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem – střední vazba, 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – střední 

vazba, 

Vlastní témata: 

 rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků – střední vazba, 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – 

střední vazba,  

 osobnostní růst pedagogů a klima školy – silná vazba. 

Indikátory Počet projektů a aktivit vzájemné spolupráce subjektů v území ORP 

Počet zapojených partnerů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Priorita  4.    Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání 

a základních uměleckých škol 

Cíl a popis cíle 4.1 Modernizace zázemí a vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání  

 

Cílem je podpora institucí zajišťujících zájmové a neformální vzdělávání, aby mohly 

opatřit moderní vybavení pro svoji činnost a měly k dispozici vyhovující zázemí 

pro svoji činnost, které bude bezbariérové a bude mít i vybavení, jenž umožní účast 

dětí a žáků se SVP.  

Povinná témata:  
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Vazba 

na témata 

MAP 

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – 

slabá vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

– slabá vazba, 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, 

inkluze a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem – střední vazba, 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – střední 

vazba, 

Vlastní témata: 

 rozvoj regionálního povědomí a vyjádření dětí a žáků – slabá vazba, 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – střední 

vazba. 

Indikátory Počet modernizovaných objektů  

Počet kompletů nově nakoupeného vybavení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Priorita  4.    Zajištění dostupnosti a zvýšení kvality zájmového a neformálního vzdělávání 

a základních uměleckých škol 

Cíl a popis cíle 4.2 Zvýšení kvality neformálního a zájmového vzdělávání 

 

Cílem je využití místního potenciálu pro rozšíření příležitostí pro učení dětí a žáků, 

zajištění podmínek pro osobnostní rozvoj vedoucích zájmových útvarů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání, sdílení zkušeností 

a zajištění odborných pracovníků pro zvýšení kvality výuky (školní asistenti, 

odborníci apod.). Důraz je kladen na vytvoření zázemí a zájmových aktivit. 

Vazba 

na témata 

MAP 

Povinná témata:  

 podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka – 

slabá vazba, 

 podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka 

– slabá vazba, 

 podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání – dostupnost, 

inkluze a kvalita předškolního vzdělávání, inkluzivní vzdělávání a 

podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem – slabá vazba, 

Volitelná témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – střední 

vazba, 

Vlastní témata: 

 rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – střední 

vazba. 

Indikátory Počet subjektů využívající odborné pracovníky 

Počet seminářů, workshopů a aktivit zaměřených na vzdělávání vedoucích 

zájmových útvarů 
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X 

– slabá, XX – střední, XXX – silná) 

Úrovně vazby 

X – slabá 

XX – střední 

XXX – silná 

Povinná témata Volitelná témata Vlastní témata 

1. Podpora 

čtenářské 

gramotnosti 

a rozvoje 

potenciálu 

každého 

žáka 

2. Podpora 

matematické 

gramotnosti 

a rozvoje 

potenciálu 

každého 

žáka 

3. Podpora 

rozvoje 

kvalitního 

inkluzivního 

vzdělávání – 

dostupnost, 

inkluze a kvalita 

předškolního 

vzdělávání, 

inkluzivní 

vzdělávání 

a podpora dětí a 

žáků ohrožených 

školním 

neúspěchem 

1. Rozvoj 

kompetencí dětí 

a žáků 

v polytechnickém 

vzdělávání 

1. Rozvoj 

regionálního 

povědomí 

a vyjádření 

dětí a žáků 

2. Rozvoj 

kompetencí 

dětí a žáků 

pro aktivní 

používání 

cizího 

jazyka 

3. 

Osobnostní 

růst 

pedagogů 

a klima 

školy  

Cíl 1.1 Modernizace vybavení 

mateřských škol s důrazem 

na zvyšování kvality výuky 

  XXX  XXX   

Cíl 1.2 Zvyšování kvality vzdělávání 

prostřednictvím vzdělávání 

pedagogů a zajištění odborných 

pracovníků 

  XXX XXX   XXX 

Cíl 1.3 Rekonstrukce a modernizace 

školních budov a areálů a 

navyšování kapacity mateřských 

škol 

XXX       

Cíl 2.1 Modernizace vybavení a 

učeben škol s důrazem na zvyšování 

kvality výuky 

XXX XXX  XXX XXX XXX XX 

Cíl 2.2 Zvyšování kvality vzdělávání 

prostřednictvím vzdělávání 

pedagogů, zajištění odborných 

pracovníků a extrakurikulárních 

aktivit 

XXX XXX  XXX XXX XXX XXX 

Cíl 2.3 Rekonstrukce a modernizace 

školních budov a areálů 
X X    X XX 

Cíl 3.1 Podpora spolupráce škol v 

území ORP Hlinsko prostřednictvím 

společného plánování, společných 

projektů a aktivit 

XX XX XX XX XX XX XXX 

Cíl 4.1 Modernizace zázemí a 

vybavení pro zájmové 

a neformálního vzdělávání  

X X XX XX X XX  

Cíl 4.2 Zvýšení kvality neformálního 

a zájmového vzdělávání 
X X X XX  XX  
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6. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV 

Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrovaný nástroj CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP 

Hlinsko. 

 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021-2027) 

Identifikace školy  

Název projektu Obsah projektu 

Výdaje projektu v Kč  

Předpoklá-
daný 

termín 
zahájení a 
ukončení 
realizace 

Typ projektu  
Stav připravenosti 
projektu k realizaci  

Soulad 
s 

cílem 
MAP 

Název školy, zřizovatel (obec 
realizace), IČ školy, IZO školy, 
RED IZO školy, kraj realizace, 

ORP realizace 

celkové 
výdaje 

projektu   

z toho 
předpokláda
né způsobilé 
výdaje EFRR 

navýšení 
kapacity MŠ 

/ 
novostavba 

MŠ 

zajištění 
hygienických 
požadavků u 
MŠ, kde jsou 
nedostatky 

identifikovány 
KHS 

stručný 
popis např. 
zpracovaná 

PD, 
zajištěné 
výkupy, 
výběr 

dodavatele 

vydané 
stavební 
povolení 
ano/ne 

 Mateřská škola, Hlinsko, 
Budovatelů 1229, Město 
Hlinsko, IČ 70971251, IZO 
117200867, RED IZO 
617200858, Pardubický kraj, 
ORP Hlinsko 

Rozvoj, dostupnost, kvalita - 
modernizace kuchyně - odstranění 
starého odvětrávání, nahrazení novou 
vzduchotechnikou nerez 

Rozvoj, dostupnost, kvalita - 
modernizace kuchyně - 
odstranění starého odvětrávání, 
nahrazení novou 
vzduchotechnikou nerez 

2 000 000 1 900 000 1.7.2020 – 
1.6.2023 

  x 

idea ne 

1.1 

Pořízení nového nábytku do 
přípravných kuchyní, oprava nebo 
výměna starého obložení, i obložení 
radiátorů na chodbě, ve 2 třídách na 
přístavbě - výměna koberců, ve 2 
třídách - výměna linolea  

Pořízení nového nábytku do 
přípravných kuchyní, oprava 
nebo výměna starého obložení, i 
obložení radiátorů na chodbě, ve 
2 třídách na přístavbě - výměna 
koberců, ve 2 třídách - výměna 
linolea  

800 000 760 000 1.7.2021 – 
1.6.2023 

  x 

idea ne 

1.3 

Mateřská škola, Pokřikov, 
okres Chrudim, obec Pokřikov, 
IČ 70156735, IZO 107582279, 
RED IZO 600089878, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko 

Srovnat výšky podlah v přízemí budovy 
MŠ 

Srovnat výšky podlah v přízemí 
budovy MŠ 

650 000 0 1.1.2021 – 
31.12.2023     

idea ne 

1.3 

Pořízení úložné skříně na matrace a 
lůžkoviny + pořízení nových matraci 

Pořízení úložné skříně na matrace 
a lůžkoviny + pořízení nových 
matraci 

70 000 66 500 1.1.2021 – 
31.12.2023   X 

idea ne 

1.3 
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Výměna linolea a koberce ve třídě v 
přízemí 

Výměna linolea a koberce ve 
třídě v přízemí 

120 000 114 000 1.1.2021 – 
31.12.2023   X 

idea ne 

1.3 

Mateřská škola, Trhová 
Kamenice, okres Chrudim, 
Městys Trhová Kamenice, IČ 
71006249, IZO 107582392, 
RED IZO 600089983, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko 

Nákup dvou interaktivních tabulí  Nákup dvou interaktivních tabulí  40 000 0 1.9.2022 – 
31.12.2022 

    

idea ne 

1.1 

Základní škola a mateřská škola 
Miřetice, okres Chrudim, Obec 
Miřetice, IČ 70920834, IZO 
107582163, RED IZO 
600090302, Pardubický kraj, 
ORP Hlinsko 

Školní zahrada – hřiště, altán, dětský 
koutek  

Školní zahrada – hřiště, altán, 
dětský koutek  

150 000 0 1.1.2021 – 
31.12.2024 

    

idea ne 

1.3 

Základní škola a mateřská škola 
Krouna, Obec Krouna, IČ 
70986304, IZO 107582104,  
RED IZO 650045564, 
Pardubický kraj,  ORP Hlinsko 

Zajištění bezbariérového přístupu v MŠ 
Krouna 

Zajištění bezbariérového přístupu 
v MŠ Krouna 

180 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022     

idea ne 

1.3 

Vybudování krytého stání pro kola a 
kočárky u MŠ 

Vybudování krytého stání pro 
kola a kočárky u MŠ 

100 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022     

idea ne 

1.3 

Vybudování multifunkční herní plochy 
včetně výukových a herních prvků v MŠ 

Vybudování multifunkční herní 
plochy včetně výukových a 
herních prvků v MŠ 

1 200 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022     

idea ne 

1.1 

Mateřská škola, Hlinsko, 
Rubešova 1250, Město Hlinsko, 
IČ 70971269, IZO 107582635, 
RED IZO 600090132, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko 

Logopedie - klokanův kufr + didaktické 
pomůcky 

Logopedie - klokanův kufr + 
didaktické pomůcky 

100 000 0 1.1.2021 – 
31.12.2021     

idea ne 

1.1 

Bezbariérový vstup do MŠ Rubešova Bezbariérový vstup do MŠ 
Rubešova 

100 000 95 000 1.1.2021 – 
31.12.2021 

  X 
idea ne 

1.3 

Interaktivní panel Interaktivní panel 150 000 0 1.9.2021 – 
31.12.2022 

    
idea ne 

1.1 

Dílna s dětským vybavením Dílna s dětským vybavením 80 000 76 000 1.9.2021 – 
31.12.2023 

  X 
idea ne 

1.1 

Eko zahrada  Eko zahrada  2 500 000 0 1.9.2021 – 
31.12.2023 

    
idea ne 

1.1 

Elektronické zabezpečení školy Elektronické zabezpečení školy 70 000 0 1.9.2021 – 
31.12.2022 

    
idea ne 

1.1 

Keramická pec Keramická pec 50 000 47 500 1.1.2021 – 
31.12.2021 

  X 
idea ne 

1.1 
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Základní škola a Mateřská škola 
Kameničky, Obec Kameničky, 
IČ 75015811, IZO 150010613, 
RED IZO 600090515, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko 

Navýšení kapacity mateřské školy Navýšení kapacity mateřské školy 3 800 000 3 610 000 1.7. 2020 – 
31.8.2025 x 

stavební dokumentace 

1.1 

Rekonstrukce školní zahrady mateřské 
školy 

Rekonstrukce školní zahrady 
mateřské školy 

400 000 380 000 1.7. 2020 – 
31.8.2025 

x 

  projekt   

1.1 

                 Zdroj: Vlastní zpracování 

Mateřské koly, které v první polovině roku 2021 neuvedly žádné investiční záměry:  Mateřská škola Svratouch a Mateřská škola Holetín. 

 

 

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027) 

Identifikace školy  

Název projektu Obsah projektu 

Výdaje projektu  v Kč  

Předpoklá-
daný 

termín 
zahájení a 
ukončení 
realizace 

Typ projektu  

Stav 
připravenosti 

projektu 
k realizaci  

So
u

lad
 s cílem

 M
A

P
 

celkové 
výdaje 

projektu   

z toho 
předpokládané 

způsobilé 
výdaje EFRR 

s vazbou na 
podporovanou 

oblast 

reko
n

stru
kce u

čeb
en

 n
eú

p
ln

ých
 

ško
l v C

LLD
 

zázem
í p

ro
 ško

ln
í p

o
rad

e
n

ské 

p
raco

viště  

vn
itřn

í/ven
ko

vn
í zázem

í p
ro

 
ko

m
u

n
itn

í aktivity ved
o

u
cí k 

so
ciáln

í in
klu

zi 

b
u

d
o

ván
í zázem

í d
ru

žin
 a ško

ln
ích

 

klu
b

ů
 

ko
n

ektivita 

stru
čn

ý p
o

p
is n

ap
ř. zp

raco
van

á 

P
D

, zajištěn
é výku

p
y, výb

ěr 
d

o
d

avatele
 

vyd
an

é stave
b

n
í p

o
vo

len
í an

o
/n

e
 

Název školy, zřizovatel (obec 
realizace), IČ školy, RED IZO školy, 

kraj realizace, ORP realizace 

cizí jazyky 

p
říro

d
n

í věd
y 

p
o

lytech
n

ické vzd
ěl. 

p
ráce s d

igi. tech
. 

Základní škola a mateřská škola 
Holetín,  
obec Holetín,  
IČ 70999945,  
IZO  102130949,  
RED IZO 650051963,  
Pardubický kraj,  
ORP Hlinsko 

Zkvalitnění výuky anglického 
jazyka 

Zkvalitnění výuky 
anglického jazyka 

150 000 142 500 1.7.2021 – 
31.12.2023 X     X           

idea   2.4 

Oprava venkovní technické 
budovy 

Oprava venkovní 
technické budovy 

2 500 000 2 375 000 1.5.2022 – 
31.12.2025     X       X X   

idea ne 2.3 

Oprava fasády budovy ZŠ a 
MŠ 

Oprava fasády budovy ZŠ 
a MŠ 

1 000 000 0 1.7.2022 – 
31.12.2025                   

idea ne 2.3 

Obnova vybavení školní 
kuchyně 

Obnova vybavení školní 
kuchyně 

200 000 0 1.7.2022 – 
31.12.2025                   

idea   2.3 
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Rekonstrukce vstupu a 
vstupní chodby ZŠ 

Rekonstrukce vstupu a 
vstupní chodby ZŠ 

250 000 0 1.7.2022 – 
31.12.2025                   

idea ne 2.3 

Rekonstrukce tělocvičny  Rekonstrukce tělocvičny 600 000 570 000 1.7.2022 – 
31.12.2025             X X   

idea ne 2.3 

Gymnázium K. V. Raise a Střední 
odborné učiliště, Hlinsko, 
Adámkova 55, Krajský úřad 
Pardubice, IČ  60103329, IZO 
60103329, RED IZO 600011852, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko 

Modernizace jazykové 
laboratoře 

Modernizace jazykové 
laboratoře 

1 500 000 1 425 000 1.1.2022 – 
31.12.2022 

X     X           

idea ne 2.1 

Základní škola a mateřská škola 
Miřetice, okres Chrudim,  
Obec Miřetice,  
IČ 70920834,  
IZO 102142009,   
RED IZO 600090302,  
Pardubický kraj,  
ORP Hlinsko 

Školní zahrada – hřiště, 
dětský koutek  

Školní zahrada – hřiště, 
dětský koutek  

150 000 142 500 1.1.2021 – 
31.12.2023   x         x x   

idea ne 2.3 

Potřeby pro volnočasové 
aktivity – doplnění stavebnic, 
stolní hry apod. 

Potřeby pro volnočasové 
aktivity – doplnění 
stavebnic, stolní hry apod. 

20 000 19 000 1.1.2021 – 
31.12.2022 

    x         x   

idea ne 2.1 

Vybavení školní družiny – 
hry, pomůcky, nábytek 

Vybavení školní družiny – 
hry, pomůcky, nábytek 

120 000 114 000 1.1.2021 – 
31.12.2022   x x       x x x 

idea ne 2.1 

Vybudování multifunkční 
učebny  

Vybudování multifunkční 
učebny  

1 200 000 1 140 000 21.6.2021 
– 
31.12.2023 

x x x x     x x   
idea ÚS 2.1 

Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ 

Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ 

500 000 475 000 1.9.2021 – 
31.12.2023           x x x x 

idea ne 2.3 

Obměna nábytku -3 
kmenové učebny, chodby 

Obměna nábytku -3 
kmenové učebny, chodby 

400 000 380 000 1.1.2021 – 
31.12.2022     x       x x   

idea ne 2.3 

Tělocvična – modernizace 
vybavení 

Tělocvična – modernizace 
vybavení 

150 000 142 500 1.9.2021 – 
31.12.2022             x x   

idea ne 2.3 

Základní škola a mateřská škola 
Svratouch, obec Svratouch, IČ 
70999929, IZO 102142106, RED 
IZO 600090353, Pardubický kraj, 
ORP Hlinsko 

Půdní vestavba Půdní vestavba 35 000 000 33 250 000 1.1.2022 – 
31.12.2025 x   x x       x   

idea ne 2.3 

Zateplení školy a výměna 
oken 

Zateplení školy a výměna 
oken 

6 000 000 0 1.9.2021 – 
31.12.2023                   

idea ne 2.3 

Nová víceúčelová učebna Nová víceúčelová učebna 300 000 285 000 1.9.2021 – 
31.12.2022     x         x   

idea ne 2.1 
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Základní škola Hlinsko, Ležáků 
1449, okres Chrudim,  
město Hlinsko,  
IČ 70913501,  
IZO 102142271,  
RED IZO 600090442,  
Pardubický kraj,  
ORP Hlinsko 

Rekonstrukce dvou 
stávajících odborných 
učeben pro výuku cizích 
jazyků 

Rekonstrukce dvou 
stávajících odborných 
učeben pro výuku cizích 
jazyků 

10 000 000 9 500 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2022 x               x 

idea ne 2.1 

Revitalizace školní zahrady  Revitalizace školní 
zahrady  

15 000 000 14 250 000 1.1.2021 – 
31. 12. 
2023 

  x x         x   
idea ne 2.3 

Vybavení školního parku 
interaktivními prvky 
venkovní expozice  

Vybavení školního parku 
interaktivními prvky 
venkovní expozice  

2 000 000 1 900 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2023 

  x           x   

idea ne 2.1 

Revitalizace sportovně 
relaxačního koutku pro žáky 
1. stupně 

Revitalizace sportovně 
relaxačního koutku pro 
žáky 1. stupně 

500 000 475 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2023 

              x   

idea ne 2.1 

Revitalizace odborné učebny 
"Cvičná kuchyňka"  

Revitalizace odborné 
učebny "Cvičná kuchyňka"  

3 000 000 2 850 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2024 

    x             
idea ne 2.1 

Vybudování relaxační zóny v 
pavilonu školní družiny 

Vybudování relaxační 
zóny v pavilonu školní 
družiny 

500 000 475 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2024 

              x   

idea ne 2.3 

Rekonstrukce podlahy v 
tělocvičně  

Rekonstrukce podlahy v 
tělocvičně  

5 000 000 0 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2025 

                  
idea ne 2.3 

Vybudování venkovní učebny 
pro výuku přírodovědných 
předmětů 

Vybudování venkovní 
učebny pro výuku 
přírodovědných předmětů 

5 000 000 4 750 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2025   x           x   

idea ne 2.1 

Revitalizace výtvarné dílny 
školní družiny  

Revitalizace výtvarné dílny 
školní družiny  

600 000 570 000 1. 1. 2021 
– 31. 12. 
2025 

              x   

idea ne 2.1 

Vybudování nové počítačové 
učebny v pavilonu učeben a 
zasíťování budovy školy. 

Vybudování nové 
počítačové učebny v 
pavilonu učeben a 
zasíťování budovy školy. 

4 000 000 3 800 000 1.1.2021 – 
31. 12. 
2025       X         X 

idea ne 2.1 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení školy  

5 000 000 0 1.1.2021 – 
31.12.2023                   

idea ne 2.3 
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Základní škola a mateřská škola 
Krouna,  
obec Krouna,  
IČ 70986304,  
IZO 102142491,  
RED IZO 650045564, Pardubický 
kraj,  
ORP Hlinsko  

Sluneční hodiny na budově 
ZŠ 

Sluneční hodiny na 
budově ZŠ 

250 000 237 500 1.1.2022 – 
31.12.2022   x x             

idea ne 2.3 

Rozšíření meteostanice na 
budově ZŠ a MŠ Krouna  

Rozšíření meteostanice na 
budově ZŠ a MŠ Krouna  

100 000 95 000 1.1.2022 – 
31.12.2022   x   x           

idea ne 2.1 

Revitalizace zeleně v areálu 
ZŠ 

Revitalizace zeleně v 
areálu ZŠ 

500 000 475 000 1.1.2022 – 
31.12.2022   x               

idea ne 2.3 

Rekonstrukce 
technologického vybavení ve 
školní kuchyni 

Rekonstrukce 
technologického vybavení 
ve školní kuchyni 

1 000 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022 

                  

idea ne 2.3 

Vybudování lokálního 
biotopu na pozemku školní 
vodárny 

Vybudování lokálního 
biotopu na pozemku 
školní vodárny 

600 000 570 000 1.1.2022 – 
31.12.2022   x               

idea ne 2.3 

Vybudování venkovní 
multifunkční učebny 

Vybudování venkovní 
multifunkční učebny 

1 000 000 950 000 1.1.2022 – 
31.12.2022   x               

idea ne 2.1 

Vybudování uceleného 
systému 
protiepidemilogických 
opatření v ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ 

Vybudování uceleného 
systému 
protiepidemilogických 
opatření v ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ 

700 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022 

                  

idea ne 2.3 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení v ZŠ 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení v ZŠ 

600 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022                   

idea ne 2.3 

Instalace systému řízení 
spotřeby tepla v ZŠ Krouna 

Instalace systému řízení 
spotřeby tepla v ZŠ 
Krouna 

450 000 0 1.1.2022 – 
31.12.2022                   

idea ne 2.3 

Základní škola, Hlinsko, Resslova 
603, okres Chrudim,  
město Hlinsko,  
IČ 70913510,  
IZO 102142246,  
RED IZO 600090426, Pardubický 
kraj,  
ORP Hlinsko 

Oprava garáží Oprava garáží 400 000 380 000 1.1.2021 – 
31.12.2021               X   

idea ne 2.3 

Konektivita školy  Konektivita školy 1 000 000 950 000 1.1.2021 – 
31.12.2022                 X 

idea ne 2.3 

Živý plot Živý plot 120 000 114 000 1.1.2021 – 
31.10. 
2021 

              X   
idea ne 2.3 

Multimediální učebna 
přírodních věd, půdní 
vestavba 

Multimediální učebna 
přírodních věd 

12 000 000 11 400 000 1.1.2021 – 
31.12.2023 X X   X           

idea ne 2.1 
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Mobiliář školní zahrady Mobiliář školní zahrady 500 000 475 000 1.1.2021 – 
31.12.2021               X   

idea ne 2.3 

Mobiliář interiéru školy Mobiliář interiéru školy 500 000 0 1.1.2021 – 
31.12. 
2023 

                  
idea ne 2.3 

Digitalizace odborné učebny Digitalizace odborné 
učebny 

300 000 285 000 1.1.2021 – 
31.12.2022               X   

idea ne 2.1 

Základní škola, Hlinsko, 
Smetanova 403, okres Chrudim, 
město Hlinsko, IČ 70913528, IZO 
102142254, RED IZO 600090434, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko 

Vybudování jazykové učebny Vybudování jazykové 
učebny 

300 000 285 000 1.1.2022 – 
31.12.2025 x                 

idea ne 2.1 

Rekonstrukce dopravního 
hřiště 

Rekonstrukce dopravního 
hřiště 

1 000 000 950 000 1.7.2023 – 
31.8.2023             x x   

idea ne 2.1 

Rekonstrukce školních šaten 
(cca pro 450 žáků) 

Rekonstrukce školních 
šaten (cca pro 450 žáků) 

700 000 0 1.7.2022 – 
31.8.2022                   

idea ne 2.3 

Základní škola, Trhová Kamenice,  
okres Chrudim,  
městys Trhová Kamenice,  
IČ 71006257,  
IZO 102142696,  
RED IZO 650053109, Pardubický 
kraj,  
ORP Hlinsko 

Rekonstrukce a vybavení 
školní laboratoře 

Rekonstrukce a vybavení 
školní laboratoře 

2 500 000 2 375 000 1.1.2021 – 
31. 12. 
2022 

  x   x         x 
idea ne 2.1 

Modernizace / rekonstrukce 
školní kuchyně a jídelny  

Modernizace / 
rekonstrukce školní 
kuchyně a jídelny  

3 000 000 0 1. 10. 2020 
– 1. 9. 
2022 

                  

idea ne 2.3 

Modernizace/ rekonstrukce 
odborné multifunkční 
učebny 

Modernizace/ 
rekonstrukce odborné 
multifunkční učebny 

3 000 000 2 850 000 1. 1. 2020 
– 1. 9. 
2022 

x x x x         x 
idea ne 2.1 

Přístavba ke školní budově, 
ve které vzniknou dvě 
odborné učebny: 
polytechnická učebna a 
multifunkční odborná 
učebna. 

Přístavba ke školní 
budově, ve které vzniknou 
dvě odborné učebny: 
polytechnická učebna a 
multifunkční odborná 
učebna. 

30 000 000 28 500 000 1. 1. 2020 
– 31. 12. 
2022 

x x x x     x   x 

idea ne 2.3 

Výměna termoventilů Výměna termoventilů 500 000 0 1.8.2020 – 
1.9.2022                   

idea ne 2.3 

Výstavba tělocvičny Výstavba tělocvičny 90 000 000 0 1.1.2020 – 
31.12.2022                   

idea ne 2.3 

Rekonstrukce fasády školy Rekonstrukce fasády školy 1 000 000 0 1.1.2020 – 
30. 6. 2022                   

idea ne 2.3 
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Bezbariérovost školy - výtah 
/ schodolez 

Bezbariérovost školy - 
výtah / schodolez 

2 000 000 0 1.1. 2020 – 
1. 9. 2022                   

idea ne 2.3 

Konektivita školy Konektivita školy 2 500 000 2 375 000 1.1.2021 – 
31. 12. 
2022 

x x x x         x 
idea ne 2.3 

Cvičná kuchyňka Cvičná kuchyňka 1 500 000 1 425 000 1.1.2021 – 
1.1.2024                 x 

idea ne 2.1 

Modernizace/ rekonstrukce 
polytechnické učebny 

Modernizace/ 
rekonstrukce 
polytechnické učebny 

2 000 000 1 900 000 1.1.2021 – 
1.1.2024     x x         x 

idea ne 2.1 

Modernizace/ rekonstrukce 
zázemí pro učitele (sborovna, 
kabinet učitele) 

Modernizace/ 
rekonstrukce zázemí pro 
učitele (sborovna, kabinet 
učitele) 

500 000 475 000 1.1.2021 – 
1.1.2024 

                x 

idea ne 2.3 

Základní škola Včelákov, okres 
Chrudim,  
městys Včelákov,  
IČ 75017199,  
IZO 102142211,  
RED IZO 650022181, Pardubický 
kraj, 
ORP Hlinsko 

Rekonstrukce učebny ICT a 
doplnění ICT techniky ve 
škole 

Rekonstrukce učebny ICT 
a doplnění ICT techniky ve 
škole 

500 000 475 000 1. 1. 2021 
– 31. 
12.2024 

      X           

idea ne 2.1 

Obnova a doplnění pomůcek 
pro výuku 
společenskovědních  předm. 
a výchov 

Obnova a doplnění 
pomůcek pro výuku 
společenskovědních  
předm. a výchov 

400 000 380 000 3. 1. 2021 
– 31. 
12.2024     X             

idea ne 2.1 

Úprava učebny, obnova a 
doplnění pomůcek pro výuku 
jazyků 

Úprava učebny, obnova a 
doplnění pomůcek pro 
výuku jazyků 

500 000 475 000 4. 1. 2021 
– 31. 
12.2024 

X                 
idea ne 2.1 

Základní škola a Mateřská škola 
Kameničky,  
obec Kameničky,  
IČ 75015811,  
IZO 102142483,  
RED IZO 600090515, Pardubický 
kraj,  
ORP Hlinsko 

Výstavba multifunkčního 
prostoru  

Výstavba multifunkčního 
prostoru  

1 800 000 1 710 000 1.7. 2019 – 
31.8.2025   x x x   x x x x 

idea ne 2.1 

Rekonstrukce odborné 
učebny pracovních činností a 
přírodních věd 

Rekonstrukce odborné 
učebny pracovních 
činností a přírodních věd 

1 800 000 1 710 000 1.7. 2019 – 
31.8. 2022   x x x         x 

projekt  ÚS 2.1 

Vybudování centra 
zájmových útvarů 

Vybudování centra 
zájmových útvarů 

3 800 000 3 610 000 1.7. 2019 – 
31.8.2025 x x x x   x   x x 

projekt ne 2.1 

Rekonstrukce školní družiny Rekonstrukce školní 
družiny 

1 750 000 1 662 500 1.7. 2019 – 
31.8.2026   x x x   x x x x 

idea ne 2.3 

Rekonstrukce otopné 
soustavy školy 

Rekonstrukce otopné 
soustavy školy 

2 000 000 0 1.7. 2021 – 
31.8.2026                   

idea ne 2.3 
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Vybudování venkovní učebny 
pro základní i mateřskou 
školu 

Vybudování venkovní 
učebny pro základní i 
mateřskou školu 

400 000 380 000 1.7. 2020 – 
31.8. 2023   x x       x x   

idea ne 2.1 

 

Základní školy, které v první polovině roku 2021 neuvedly žádné investiční záměry:  Základní škola, Raná, okres Chrudim 

 

 

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027) 

Identifikace organizace 
(školského/vzdělávacího zařízení) 

Název projektu 
Stručný popis investic 

projektu 

Výdaje projektu v Kč  

Předpoklá-
daný 
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realizace 

Typ projektu  
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připravenosti 

projektu 
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m
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A
P

 

Název školy, zřizovatel, IČ školy, kraj 
realizace, ORP realizace, obec realizace 

celkové 
výdaje 

projektu 
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předpokládané 

způsobilé 
výdaje EFRR 

s vazbou na 
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e
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p
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d
n

í věd
y 

p
o
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í 

p
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igitáln
ím

i 

tech
. 

Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim, 
město Hlinsko, IČ 43500111, Pardubický kraj, 
ORP Hlinsko, město Hlinsko 

Revitalizace zahrady DDM Revitalizace zahrady DDM 1 500 000 1 425 000 1.1.2022–   
31.12.2025  

  x x   

idea ne 4.1 

SVČ POHODA a POHODA COOL, 
 MÉDEA z.s.,  
IČ  02344581,  
Pardubický kraj,  

Výstavba 3 parkovacích míst 
pro služební vozidla SVČ v 
prostorách zahrady SVČ       

Výstavba 3 parkovacích míst 
pro služební vozidla SVČ v 
prostorách zahrady SVČ       

500 000 0 1.1.2022– 
31.12.2023 

        

idea ne 4.1 
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ORP Hlinsko,  
město Hlinsko 

Instalace 5 ks naučných tabulí 
na zahradě SVČ v rámci 
doplnění stávajícího mobiliáře 
a to provýuku enviromentální 
výchovy a přírodních věd 

Instalace 5 ks naučných 
tabulí na zahradě SVČ v 
rámci doplnění stávajícího 
mobiliáře a to provýuku 
enviromentální výchovy a 
přírodních věd 

200 000 190 000 1.1.2022– 
31.12.2023 

  X     

idea ne 4.1 

Instalace mobilního zahradního 
domku pro uložení techniky a 
nářadí na údržbu zahrady SVČ 

Instalace mobilního 
zahradního domku pro 
uložení techniky a nářadí na 
údržbu zahrady SVČ 

70 000 66 500 1.1.2022– 
31.12.2023 

  X     

idea ne 4.1 

SK Rváčov, z.s., SK Rváčov, IČ 43499082, 
Pardubický kraj, ORP Hlinsko, obec Vysočina 

Vybudování vnitřních místností 
pro volnočasové aktivity dětí v 
kabinách SK Rváčov, z.s. 

Vybudování vnitřních 
místností pro volnočasové 
aktivity dětí v kabinách SK 
Rváčov, z.s. 

400 000 0 1.3.2020– 
30.3.2024 

        

idea ne 4.1 

 

 

Schváleno Řídicím výborem MAP ORP Hlinsko II, 

v Hlinsku 31. 5. 2021 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

RNDr. Rostislav Dvořáček, předseda ŘV MAP ORP Hlinsko 
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