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1. Vize 

 
 

Zachování stávající sítě škol v kvalitě vycházející z potřeb a specifik území.  
Podpora všech aktérů v území ve vzdělávání, kteří jsou inspirující a motivující komunitou 

v udržitelném vzdělávání. 
 

 
2. Popis zapojení aktérů 

Zapojení aktérů Místního akčního plánu (MAP) ve vzdělávání na území ORP Pelhřimov  je 
dynamické a mění se v čase. Odpovídá celkové nosné myšlence projektu, požadavkům na 
obsah jeho výstupu a optimálním cestám jeho dosažení. 
Komunikace mezi aktéry probíhala již před samotnou realizací projektu. První významný milník 
v zapojování bylo získání vyjádření vůle zřizovatelů škol a ředitelů těchto škol na projektu 
participovat. To probíhalo formou osobního setkání budoucích realizátorů MAP se zřizovateli,  
předáváním informací a představ o projektu. V této fázi se tito aktéři s projektem MAP 
identifikovali. 
Druhým významným milníkem před zahájením projektu byl tzv. „kick off meeting“, který se 
uskutečnil v prosinci 2015 a měl za cíl informovat zapojené aktéry v území o podání žádosti, 
harmonogramu, plánovaných činnostech, součinnosti, výstupech. Projekt byl zahájen 12. 5. 
2016. 
Při jeho zahájení mohli zpracovatelé navázat na již existující partnerství vytvořené v rámci 
projektu Obce sobě a fungující platformu venkovských škol při DSO Nová Lípa. V území je 35 
škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ). Realizační tým se však potýkal se situací nerovnoměrné informovanosti 
v území. Proto hned po zahájení projektu bylo realizováno několik úvodních kroků s různou 
délkou trvání: 

✓ oslovení jednoznačných aktérů z území s informací o zahájení projektu, s žádostí o nominaci 
členů do ŘV, s žádostí o sdělení investičních záměrů (květen 2016), 

✓ revize a doplnění databáze zapojených subjektů – kontrola kontaktních údajů, doplnění o další 
potencionální aktéry, jejich kontaktování (červen, červenec, srpen 2016), 

✓ spuštění webových stránek www.map-pelhrimov.cz s přístupem na úložiště, kde jsou 
dokumenty k MAP a interaktivní formuláře (červen 2016). 
V červnu 2016 zahájil realizační tým práce v území a současně sběr dokumentů pro analytickou 
část MAP. Veškeré dokumenty, které realizátoři zahrnuli do analýzy, jsou veřejně přístupné na 
google disku. Všechna setkání v území probíhala jako konzultační proces s cílem potvrdit / 
identifikovat potřeby území. Tato setkání probíhala v červnu a účastnili se jich jak zástupci škol, 
tak zřizovatelé, či představitelé neformálního vzdělávání. Celkem proběhlo 6 setkání. 
Protože hlavními nositeli vzdělávání v území jsou školy a až na výjimky se podstatnou měrou 
podílí také na volnočasových aktivitách dětí, byly sestaveny 3 pracovní skupiny, které společně 
definovaly problémové oblasti a cíle rozvoje území ve vzdělávání – pracovní skupina 
pelhřimovských škol /předseda Martin Skořepa, pracovní skupina venkovských škol (předseda 
Miroslav Pech, pracovní skupina malotřídky) předseda Tomáš Peroutka. 
Pro svoji činnost si realizační tým vytkl pracovní vizi: „Práce v území je náš základní pracovní 
nástroj. Náš pracovní postup je nabídnout pomoc všem, nikoho však nenutit. Propojování 
struktur v území a spolupráce subjektů je náš cíl.“  

http://www.map-pelhrimov.cz/
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1. Popis priorit a cílů 

Přehled priorit a cílů Indikátory 
Priorita 
1 

Kvalitní a dostupné společné formální vzdělávání (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 

Cíl 1.1 Infrastruktura a materiální vybavení pro formální vzdělávání (budování a 
modernizace) ve vazbě na klíčové kompetence a na očekávané výstupy 
vzdělávání dle ŠVP a ve vazbě na společné vzdělávání 

počet plně bezbariérových škol, počet bezbariérových tříd,  
počet modernizovaných kmenových tříd,  
počet modernizovaných odborných učeben a prostor,  
počet nově vybudovaných speciálních učeben a prostor, počet 
nově vybudovaných učeben pro polytechnickou výchovu (školní 
díny) 

Popis cíle Cílem je zabezpečit infrastrukturní a materiální základnu tak, aby mohl probíhat vzdělávací proces v souladu s moderními trendy a postupy. 
Aktuálně je v území minimum odborných učeben, výuka odborných předmětů probíhá převážně ve kmenových třídách bez moderního 
vybavení. Cílem je modernizovat a vybudovat odborné učebny. Kapacita jazykových učeben je nedostatečná a dle výsledků srovnávacích testů 
žáků ČŠI jsou jazykové kompetence podprůměrné. Území je stabilní, vzdělávání má svou historii a význam. Vzdělávání probíhá mnohdy 
v historických objektech. Cílem je zajistit do roku 2023 bezbariérovost objektů stavebními úpravami nebo dílčími stavebními úpravami a 
organizačními opatřeními školy. 

Cíl 1.2 Kvalitní procesy ve vzdělávání (moderní formy výuky, individuální přístup k 
dítěti a žákovi, aktivní používání jazyka, využití ICT ve výuce) 

počet jazykových zájezdů, počet aktivit s rodilým mluvčím,  
počet IVP, počet čtenářských dílen, počet klubů nadání,  
počet hodin v odborných učebnách, počet škol využívajících 
interně služeb logopeda / logopedického asistenta 

Popis cíle Cílem je implementace takových aktivit do procesu vzdělávání, aby bylo dosahováno maximální kvality s ohledem na cílovou skupinu 
vzdělávaných dětí. Území je specifické poměrně velkým počtem malotřídních a venkovských škol a vytíženost pedagogů nedává prostor pro 
akční hledání nových procesů ve výuce, a proto je cílem pomoci s implementací prostřednictvím sdílení dobré praxe, zaváděním nových 
procesů s pomocí šablon atp. 
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Cíl 1.3 Motivovaní učitelé (materiální podpora, vzdělávání, řízení a komunikace v 
týmu) 

počet vzdělávacích aktivit,  
počet workshopů,  
počet setkání se sdílením zkušeností a problémů 

Popis cíle Cílem je podpořit učitele ve výkonu povolání jak materiálními prostředky, tak soft aktivitami jako jsou nácviky, sdílení, kolegiální podpora atp. 
Současně k učitelům přistoupit jako k pomáhající profesi a implementovat metody eliminující vyhoření. V rámci cíle bude podporována 
organizace procesů ve škole. 

 

Priorita 2 Kvalitní a dostupné neformální vzdělávání a zájmová a volnočasová činnost  

Cíl 2.1 Vlastní či sdílená infrastruktura a materiální vybavení pro získávání 
kompetencí (obnova a modernizace ve vztahu ke specifikům regionu 
– zemědělské činnosti, ruční práce a řemeslné činnosti, kutilství, 
hasiči) 

počet adaptovaných prostor,  
počet aktivit a kroužků  

Popis cíle Cílem je zabezpečit infrastrukturní a materiální základnu tak, aby i nadále mohly fungovat a rozvíjet se aktivity zaměřené na specifické zájmy 
v území. Ty probíhají většinou na dobrovolnické bázi s minimální podporou, což je dlouhodobě neudržitelné. Materiální podpora usnadní 
udržení aktivit. Situace v území je taková, že hustota obyvatel je nízká, často se na zájmovém vzdělávání podílejí školy. Budování 
infrastruktury nemusí být efektivní, v území je potenciál k víceúčelovému využívání stávající infrastruktury její adaptací. 

Cíl 2.2 Rozvoj a podpora aktivit a programů vedoucích ke společenské 
zodpovědnosti (žákovské projekty, finanční gramotnost, příprava na 
povolání, environmentální výchova, zdravý životní styl) 

počet otevřených kroužků,  
počet hodin neformálního vzdělávání  

Popis cíle Cílem je v území ukotvit důležitý aspekt udržitelného rozvoje. Podpora bude vedena jak soft aktivitami (mentoring, sdílená praxe atd.), tak i 
finančně v případě naplnění cíle cestou projektu nebo při formalizování aktivity k dosahování kompetencí. Identifikace žáků se sociální rolí ve 
společnosti je zásadní pro udržitelnost. Aktuálně není systematicky řešena. 
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 Priorita 3 Spolupráce, komunikace a motivující kultura ve vzdělávání v území  

Cíl 3.1 Kvalitní poradenské služby s ohledem na individuální rozvoj dítěte a 
žáka (žákům, „zákonným zástupcům“ a „pedagogickým pracovníkům“) 

počet fungujících školních poradenských pracovišť (vybudovaných, 
modernizovaných a vybavených),  
počet zapojených subjektů - sdílená databáze 

Popis cíle Tento cíl reaguje na celkový stav společnosti, který je odrazem turbulentní doby. Cílem je podpořit vybudování školních poradenských center, 
která dokáží se znalostí individuálních potřeb žáků směrovat je ke zvládání náročných procesů a současně dokáží výstupy komunikovat mezi 
aktéry procesů.  

Cíl 3.2 Úspěch pro každého žáka   počet škol (MŠ, ZŠ, SŠ) se zpracovaným "desaterem",  
počet workshopů s rodiči na téma "jak zvládnout školní zralost a 
připravenost" – nácviky + postupy,  
počet projektových dní (ZŠ x SŠ), počet aktivit pro cizince 

Popis cíle Obecně jsou schopnosti a dovednosti ve společnosti rozvrstveny a je potřeba podpořit děti a žáky v těch aktivitách, které jim pomohou zažít 
úspěch ve vzdělávání. Proto je cílem jednak schopnosti dětí a žáků identifikovat, jednak je rozvinout. K tomu je nutná správná komunikace o 
očekávaných výstupech a kompetencích. 

Cíl 3.3 Smysluplné trávení volného času, prázdnin (spolupráce subjektů, 
využívání mimoškolních zdrojů a prostředí) 

počet letních táborů, počet projektů spolupráce,  
počet zapojených knihoven  a subjektů neformální a zájmového 
vzdělávání, 
počet využívaných prostor pro realizaci mimoškolních aktivit 

Popis cíle Smysluplné trávení volného času je prevencí rizikového chování. Proto je cílem podpořit aktivity, které vedou k aktivnímu trávení volného času 
a to včetně aktivit, které děti nezavazují k pravidelné docházce do kroužků a nejsou vázány na finanční možnosti rodičů. Takovéto aktivity 
mohou být vysoce neformalizované, mohou se zapojit aktéři bez prvotního zaměření na vzdělávání. 

Cíl 3.4 Platformy spolupráce počet vytvořených platforem 
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Popis cíle V regionu často existují velice zajímavé příklady dobré praxe, které nejsou mezi sebou sdíleny i přesto, že bývají dosažitelné a efektivní. Přenos 
takovýchto zkušeností je žádoucí. Aktuálně v území neexistuje koordinační orgán, který by systematicky zajišťoval přenos těchto zkušeností. 
Účelově zakládané platformy, jako např. platforma pro inkluzi, jsou přínosné a umožňují kolegiální formou řešit specifické aktuální problémy. 

 
3. Vazba cílů MAP na opatření 

Opatření MAP  
Priorita č. 1 Priorita č. 2 Priorita č. 3  

Cíl 
1.1 

Cíl 
1.2 

Cíl 
1.3 

Cíl 
2.1 

Cíl 
2.2 Cíl 3.1 Cíl 3.2 Cíl 3.3 Cíl 3.4 

Povinná 
opatření 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze 
- kvalita xxx xxx xxx   x xxx xx xx xx 

Čtenářská a matematická gramotnost v základním 
vzdělávání    xxx x x x x xxx xx xx 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem xxx     xxx xxx xxx xxx xx xxx 

Doporučená 
opatření 

Rovzoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků   xxx     xx x xxx   xx 

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

Kariérové poradenství v základních školách       xxx xx xxx x   xx 

Volitelná a 
průřezová 
opatření 

Smysluplné trávení volného času, prázdnin, 
zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a 
prostředí pro vzdělávání dětí a žáků x           xx xx x 
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Programy neformálního a zájmového vzdělávání 
rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj 
kompetenecí dětí a žáků v oblasti vědy a techniky 
(polytechnické vzdělávání, digitální kompetence, 
aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a 
iniciativa dětí a žáků, kulturní povědomí a 
vyjádření dětí a žáků) x x           xxx xxx 
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4. Tabulky investic (priority v území) 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ a MŠ Božejov 
IČO: 75000083 
RED IZO: 650 012 160 
IZO: 150012195 

Bezbariérovost v 
ZŠ 

1 mil. 
červen 2017-
červen 2019 

 1.1     x  

Učebna cizích 
jazyků 

0,6 mil.  
červen 2017-
červen 2019 

 1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

x   x  x 

Oprava fasády 
dvora v ZŠ 

2 mil. 2020 1.1       

Oprava vnější 
fasády ZŠ 

8 mil. 2020  1.1       

Výměna oken ZŠ 5 mil.  
červen 2017-
červen 2019 

 1.1       

Výměna střechy na 
ZŠ 

10 mil. 2020 1.1       
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ a MŠ Častrov 
IČO: 71001263 
RED IZO: 600061256 
IZO: 107532972 

Ekologický zdroj 
vytápění MŠ 

0,8 mil. 2019 1.1       
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ a MŠ Častrov 
IČO: 71001263 
RED IZO: 600061256 
IZO: 107721317 

Vzdělávání bez 
bariér v ZŠ a MŠ 
Častrov 

12 mil. 
září 2016-
červen 2019 

  1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

x x x x x x 

Obnova střechy 5 mil.  
září 2016-
červen 2019 

 1.1        

Vybudování ŠD 0,5 mil. 
září 2016-
červen 2019 

 1.1     x  

Rozšíření hřiště u 
ZŠ 

1,5 mil. červen2019 
 1.1, 1.2, 
3.3 

      

Vybudování 
tělocvičny ZŠ 

5 mil.  2020  1.1, 3.3     x  
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Černovice, p. o. 
IČO: 62540106 
RED IZO: 600061337 
IZO: 114500495 

Hřiště MŠ 0,6 mil. 2018-2019  1.1, 3.3       
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Černovice, p. o. 
IČO: 62540106 
RED IZO:600061337 
IZO:107721414 

Společné moderní 
vzdělávání v 
bezbariérové ZŠ a 
MŠ Černovice  

20 mil. 
2016 - červen 
2019 

  1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

 x x x x x 

Atletická běžecká 
dráha s 
doskočištěm na 
skok daleký 

0,4 mil. listopad 2017 
 1.1,2.1, 
2.2, 3.3 

      

Nová střecha ZŠ 2,4 mil. 2018-2020  1.1       

Rozšíření TV 
nářaďovny 

0,5 mil. 2019-2020  1.1,  3.3       

Nový plášť a 
zateplení školní 
budovy 

4,5 mil.  2020-2022  1.1       
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Venkovní 
odpočinková zóna 

0,6 mil. 2018-2019 
  1.1, 2.2, 
3.3 

      

 

Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Mateřská škola 
Dubovice 
IČO:71342222 
RED IZO: 691004137 
IZO: 181036339 

Půdní vestavba 1 mil. 2017–2018 
1.1, 2.1, 
3.3 

   x x   x x 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola Horní 
Cerekev, okres 
Pelhřimov 
IČO: 75000296 
RED IZO: 600061353 
IZO:  107721431 

Komplexní 
bezbariérovost a 
konektivita + 
speciální učebny 
(fyzika, chemie, 
přírodopis, 
matematika, 
jazyky) 

10 mil. 
září 2016- 
červen 2019 

  1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

x x   x x   

Modernizace školní 
jídelny 

15 mil.  
červen 2017- 
září 2017 

 1.1          x   
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Hořepník 
IČO: 70659133 
RED IZO: 650 013 051 
IZO: 150013108 

Bezpečné cestičky - 
MŠ - dětské hřiště s 
cestičkami pro jízdu 
na koloběžce, 
odrážedle, kole 

0,45 mil. léto 2018 
 1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 
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Identifikace 
školy, školského 
zařízení či 
dalšího 
subjektu: 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ *** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce s digitál. 
technologie-mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Hořepník 
IČO: 70659133 
RED IZO: 650 013 
051 
IZO: 150013078 

Rekonstrukce 
tělocvičny ZŠ 
Hořepník 

1,5 mil. 2018 
 1.1, 1.2, 
2.1. 2.2, 
3.3 

        x   

Digitální učebna 
přírodních věd ZŠ 
Hořepník 

2,5 mil.  
jaro 2017 - 
jaro 2019 

  1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

  x    x x   

Digitální učebna 
cizích jazyků a ICT 
a bezbariérovost 
-jazyková učebna 
ZŠ Hořepník 

3,5 mil. 
jaro 2017 - 
jaro 2019 

  1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

x     X x   
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Učíme se 
společně- 
vzdělávací 
centrum, 
společná 
knihovna 

4 mil. 2018 
   1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

x x x X x x 

Šetříme kde 
můžeme-
rekonstrukce 
topení, rozvodů 
vody, využití 
dešťové vody 

2,5 mil.     1.1       

 

 

 

Šetříme kde 
můžeme-
rekonstrukce 
topení, rozvodů 
vody, využití 
dešťové vody 

2,5 mil.     1.1       
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Mateřská škola se 
speciálními třídami 
Kamenice nad Lipou, 
Na Besídce 632, okres 
Pelhřimov 
IČO: 49029631 
RED IZO: 600061141  
IZO: 107533090 

Rozšíření kapacity  
MŠ, úprava prostor 
pro venkovní 
učebnu dopravní 
výchovy 

8 mil. 
1.4.2017 - 
28.6.2019 

 1.1, 1.2, 
1.3, 2.1, 
3.3 

       x x x 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola 
Kamenice nad Lipou, 
okres Pelhřimov 
IČO: 75001225 

RED IZO: 600061388 
IZO: 107721473 

Chemická 
laboratoř a 
venkovní učebna  

6,5 mil. 
1.1.2017 – 
červen 2019 
 

  1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 
3.3 

 x   x x x  

Výměna oken 12 mil. 2019 1.1       

Nová kotelna 20 mil. 2018 1.1       
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
mateřská škola 
Košetice 
IČO:75000156 
RED IZO:600061396 
IZO: 107533120 

Nástavba MŠ 20 mil. 2017-2018  1.1      x  x x 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
mateřská škola 
Košetice 
IČO:75000156 
RED IZO:600061396 
IZO:107721481 

Odborné učebny 
ZŠ 

20 mil. 
2017- červen 
2019 

 1.1,1.2,2.1, 
2.2,, 3.3 

x X   x x x  

Tělocvična a hřiště 
ZŠ a MŠ Košetice  

35 mil. 2020-2022 
  1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

        x   

Knihovna ZŠ 
Košetice 

3 mil. 2018 
 1.1, 2.1, 
3.3 

x X x x x   

Cvičný byt pro 
žáky 

1 mil. 2019 
 1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

    x  x     

Reedukační 
místnost 

0,5 mil. 2019 1.1, 1.2, 1.3 x  x x x      

Školní dílny 0,5 mil. 2020 1.1, 2.1, 3.3     x x      

Kotelna v ZŠ a MŠ 
Košetice 

2 mil. 2017  1.1             

Školní zahrada 3 mil. 2018 1.1, 3.3 x      x   

Výtvarné ateliéry, 
hudební sál 

15 mil. 2020 1.1, 3.3         x   
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola Nová 
Cerekev 
IČO: 70659231 
RED IZO: 600061418  
IZO: 107721503 

Odborné učebny 
fy+che + dílny -
Pavilon 

24 mil. do 28.6.2019 

1.1, 1.2, 
1.3, 2.1, 
2.2, 3.2, 
3.3 

  X x x x x  

Škola bez barier 3 mil. do 28.6.2019 

1.1, 1.2, 
1.3, 2.1, 
2.2, 3.2, 
3.3 

        x   

Sportovní hala 7 mil. do 28.6.2019 
1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 
3.2, 3.3 

        x    

Dětské hřiště 1 mil. do 28.6.2019 
2.1, 2.2, 
3.2, 3.3  
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola Nový 
Rychnov, okres 
Pelhřimov 
IČO: 75000334 
RED IZO: 600061426 
IZO:107721511 

Renovace 
přírodovědné 
učebny 

1 mil. 
září 2018 – 
srpen 2020 

 1.1, 1.2, 
1.3, 3.2, 
3.3 

  x   x  x   

Renovace WC a 
vodovodních 
rozvodů 

1 mil. 
září 2017 – 
srpen 2019 

1.1          x   

Renovace 
venkovního 
sportovního areálu 

5 mil. 
září 2017 – 
srpen 2020 

 1.1, 1.2, 
1.3, 3.2, 
3.3 

        x   
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ a MŠ Olešná, okres 
Pelhřimov 
IČO:75000717 
RED IZO:600061299 
IZO: 107721368 

ZŠ Olešná - Příroda 
ve škole  

9 mil. 
1.1.2017-
28.6.2019 

1.1, 1.2, 
1.3, 2.1, 
2.2, 3.2, 
3.3 

 x x    x x x 

 

Rekonstrukce 
střechy 

2 mil. 2020 1.1       
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ Pelhřimov 
Komenského 1465 
IČO:70876118 
RED IZO:600061477 
IZO:107 721 562 

Vybudování dvou 
multifunkčních 
jazykových učeben 

3 mil. 2017-2018 
1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 
3.2, 3.3 

x     x  x x  
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ Pelhřimov, 
Krásovy domky 989, 
p.o. 
IČO:70876126 
RED IZO:600061469 
IZO: 107721554 

Jazyková laboratoř 2,5 mil.  
1.1.2017 do  
28.6.2019 

 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 
3.3 

x     x x x  
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ Pelhřimov, 
Osvobození 1881, p.o. 
IČO: 70876096 
RED IZO: 600061248 
IZO: 102451958 

Vybudování 
odborných učeben 

6,4 mil. 
od 1.9.2016          
do 30.4.2019 

 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 
3.3 

x x  x  x   x  

 Vybudování 
multifunkčního 
hřiště 

10 mil. červen 2020 
1.1, 2.1, 
2.2, 3.3 

      

  
Osvětlení a 
elektroinstalace 

7 mil. 
od 1. 1. 2018  
do  31. 12. 
2019 

 1.1             

  

Otopný systém 7 mil. 
od 1. 1. 2019  
do  31. 12. 
2020 

 1.1             

  

Podlahové krytiny 2 mil. 
od 1. 1. 2017                 
do 31.12. 
2018 

 1.1             
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Školní kuchyně 15 mil. 
od 1. 1. 2017                 
do 31.12. 
2018 

 1.1       

  Rekonstrukce 
odpadů v areálu 
školní kuchyně 

1 mil. 
od 1. 1. 2017                 
do 31.12. 
2018 

 1.1             

  Venkovní úpravy, 
nové oplocení 
areálu školy 

4 mil 
od 1. 1. 2019  
do  31. 12. 
2020 

 1.1             

  Venkovní 
přírodovědná 
učebna 

1 5 mil. 
od 1. 1. 2019  
do  31. 12. 
2020 

 1.1             

  Vybavení školní 
dílny a cvičné 
kuchyně 

3 mil. 
od 1. 1. 2018  
do  31. 12. 
2019 

 1.1     x        
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ Pelhřimov,  
Na Pražské 1543, p.o. 
IČO: 70876100 
RED IZO: 600061485 
IZO: 107721571 

Vybudování 3 
digitálních 
odborných učeben 
(cizí jazyky + F-Ch a 
biologie) 

3,6 mil. 
1.1.2017 do 
30.6.2018 

 1.1, 
1.2,  2.1, 
2.2, 3.3  

x x   x x x  
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ Otokara Březiny 
Počátky, okres 
Pelhřimov 
IČO:75000814  
RED IZO: 600061493 
IZO: 107721589 

Společné 
vzdělávání v ZŠ 
Počátky+ školní 
řemeslná a 
technická dílna, 
jazykové a  
přírodovědné 
učebny  

25 mil.  
od duben 
2017 do 
červen 2019 

1.1,1.2,2.1, 
2.2, 3.2, 
3.3 

x x x x x x  

Vzduchotechnika 
do školní kuchyně 

2 mil. 2017/2018 1.1       

Rekonstrukce 
mrazící jednotky a 
skladů ve školní 
kuchyni 

1,5 mil. 2017/2018 1.1       
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Výměna osvětlení 
postupně 1. st.+ 
v budově č. 361, 
zbytek na  2.st. 

0,3 mil. 2017/2018 1.1       

Oprava fasády 
školy 1. stupně 

 2 mil. 2019-2020 1.1       

Výměna tabulí ve 
třídách na 2. st. 

0,1 mil. 2019 1.1       

 

ZŠ Otokara Březiny 
Počátky, okres 
Pelhřimov 
IČO:75000814  
RED IZO: 600061493 
IZO: 107721589 

Rekonstrukce 
topení (radiátorů) 

0,8 mil. 2019 1.1       

Venkovní učebna 0,6 mil. 2019, červen 
1.1, 2.1, 

3.3 
 x  x   

Nátěry dveří, 
zárubní a postupné 
vymalování 

0,5 mil. 2016-2018 1.1       

Šatny na 1. stupni  
(zrušení drátěných 
kójí) 

0,1 mil. 2018/2019 1.1       

Zabezpečení 
počítačové školní 

0,9 mil. 2018/2019 1.1       
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sítě a obnova 
techniky, kopírky, 
dataprojektory 

Rekonstrukce 
učebny fyziky, 
učebny č. 26 na 1. 
stupni 

0,3 mil. 2018/2019 
1.1, 1.2, 
2.2, 3.2, 

3.4 
      

Čtenářská 
gramotnost a 
matematická logika 
- literatura, sdílení 
dobré praxe 

0,2 mil. 2017/2018 
1.1, 1.2, 
3.2, 3.4 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Mateřská škola 
Počátky, okres 
Pelhřimov 
IČO: 70985014 
RED IZO: 600060969 
IZO: 107533308 

Zvýšení kapacity 
MŠ Počátky 

13 mil. 2017–2018 
1.1, 2.1, 
3.3 

      x x 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ a MŠ Rynárec 
IČO: 70981752 
RED IZO: 650014987 
IZO: 150015038 

Výstavba MŠ 18 - 20 mil. 
1.1.2017-
31.12.2018 

 1.1        x x 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ a MŠ Rynárec 
IČO: 70981752 
RED IZO: 650014987 
IZO: 150014996 

Zateplení budovy 
ZŠ 

4 - 6 mil. 
1.1. - 
31.12.2018 

 1.1             

Přírodovědná 
učebna – 
astronomický 
koutek 

3 mil. 
1.1. - 
31.12.2017 

1.1, 1.2, 
2.2, 3.2, 

3.4 
  x    x x   

Celková 
rekonstrukce školní 
kuchyně 

2,5 mil. 
1.1. - 
31.12.2017 

 1.1             

Bezbariérová ZŠ 
s moderními 
učebnami 

15 mil. 
9.2016 - 
6.2019 

1.1, 1.2, 
2.2, 3.2, 
3.4 

 x x  x  x  x   

Výměna stávajících 
rozvodů ÚT, vody 

1,5 mil. 
1.1. - 
31.12.2019 

 1.1             

Výstavba 
víceúčelového 
hřiště 

2 mil. 
1.1. - 
31.12.2019 

 1.1,2.1,3.3            
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Vyskytná, okres 
Pelhřimov, p.o. 
IČO:70989192 
RED IZO:107721601 
IZO:600061515 

Školní řemeslná a 
technická 
dílnička+dig.technologie 

2 mil. 
do 
31.12.2018 

1.1, 1.2, 
3.2, 3.4 

    x x x  x 
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Mateřská škola 
Zachotín, okres 
Pelhřimov 
IČO:71004858 
RED IZO: 600060951 
IZO:107533294 

Nástavba MŠ - 
rozšíření 

5,5 mil. do 28.6.2019 
 1.1, 1.2, 
3.2, 3.4 

        x x 

Oprava střechy 
včetně úpravy 
krovů - v rámci 
rozšíření 

1,5 mil. do 28.6.2019  1.1             

Školní zahrada, 
oprava plotu, 
terénní úpravy, 
dlažba, herní prvky   

2 mil. do 31.12.2018  1.1, 3.3             

Sportovní místnost 
- cvičební prvky 

0,5 mil. do 31.12.2018  1.1, 3.3             

Místnost na spaní- 
úprava a vybavení 
(lehátka na spaní, 
ložní prádlo) 

0,5 mil. do 31.12.2018  1.1           x  
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IČO:71004858 
RED IZO: 600060951 
IZO:107533294 

Jídelna-vybavení 
(jídelní stolky pro 
děti a učitelky), 
sporák 

0,5 mil. do 31.12.2018  1.1             

Sociální zařízení - 
rozšíření , nová WC 
a umyvadla 

0,7 mil. do 31.12.2018  1.1         x   x 

Výtvarné 
materiály, 
materiály pro 
kreativní tvoření 

0,05 mil. do 31.12.2018  1.1             
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Žirovnice 
IČO: 70992614 
RED IZO: 600061631 
IZO: 107721627 

Bezbariérovost ZŠ a 
MŠ 

2 mil. 
2017 - červen 
2019 

1.1, 
1.2,  2.1, 
2.2, 3.3 

       x   

Rekonstrukce a 
modernizace školní 
kuchyně a jídelny 
(bezbariérovost) 

1,3 mil. 
2017 - červen 
2019 

 1.1        x   

Modernizace 
učebny přírodopisu 
+ bezbariérovost 

0,5 mil. 
2017 - červen 
2019 

1.1, 
1.2,  2.1, 
2.2, 3.3  

 x   x  x   
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Hodina H, z.s. 
IČO: 26552361 

 
Rozvoj, modernizace a 
inovace  neformálního 
vzdělávání 
(volnočasových aktivit 
včetně pohybových) 
na základě 
kompetenčního 
přístupu při práci s 
dětmi a mládeží a pro 
děti a mládež v Hodině 
H 

1,5 mil. 
do 
31.12.2018 

2.1  2.2 
2.1. 3.2 
3.3 3.4 

x x x x x   
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

Dům dětí a mládeže 
Pelhřimov 
IČO: 71235701 
RED IZO: 670000299 
IZO: 170000303  

Chceme tu být pro 
všechny - 
vybudování výtahu 
pro bezbariérový 
přístup + 
Projekt  Mladý 
konstruktér, 
návrhář - 3 D 
modelář 

3,3 mil.  
1.10.2017-
1.1.2020 

2.1, 2.2, 
3.2, 3.3 

    x  x  x   
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost 
školy, 
školského 
zařízení 
**** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZUŠ Pelhřimov 
IČO: 71235132 
RED IZO: 650075901 
IZO: 102175527 

Rozšíření stávající 
počítačové učebny 
a nové PC 

5 mil.            x  x x 

Rekonstrukce 
"Malé scény" v KD 
Máj - vnitřní a 
venkovní divadelní 
prostory 

11 mil.           x  x  x 
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Identifikace školy, 

školského zařízení či 

dalšího subjektu: 

 

Název projektu:  Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v Kč:  

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu  

Soulad 

s cílem 

MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP  

Bezbarié-

rovost 

školy, 

školského 

zařízení 

**** 

 

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben MŠ 

nebo ZŠ 

***** 

Cizí jazyk Přírodní 

vědy ** 

Technické 

a 

řemeslné 

obory ** 

Práce 

s digitál. 

technologie

-mi *** 

Jazyková škola 

Zachová s.r.o.,  

IČ 26083264,  

DIČ CZ26083264 

Neformální 

vzdělávání / 

jazyková učebna 

/počítačová učebna 

 

0,8 mil. Do září 2018 
1.1,1.2,2.1, 

2.2, 3.2, 3.3 
x   x x  

Vybudování 

soukromé MŠ 
4 mil. Do září 2018   1.1, 3.3     x x 

Realizace dětského 

hřiště 
0,6 mil. Do září 2018  1.1, 3.3       

 

Modernizace odborné učebny jazyků a ICT pro neformální vzdělávání žáků a studentů včetně zajištění bezbariérovosti. 

Vybudování a vybavení soukromé MŠ s výukou jazyků a důrazem na rodinu. Realizace dětského hřiště při soukromé MŠ. 
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Identifikace školy, 

školského zařízení či 

dalšího subjektu: 

 

Název projektu:  Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v Kč:  

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu  

Soulad 

s cílem 

MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP  

Bezbarié-

rovost 

školy, 

školského 

zařízení 

**** 

 

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben MŠ 

nebo ZŠ 

***** 

Cizí 

jazyk 

Přírodní 

vědy ** 

Technické 

a 

řemeslné 

obory ** 

Práce 

s digitál. 

technologie

-mi *** 

Andílci, z. s, 

IČO: 22845011 

 

Rekonstrukce 

areálu Základní 

školy Vlásenický 

dvůr 

12 mil. 
Do června 

2019 

1.1,1.2,2.1, 

2.2, 3.2, 3.3 
x x x x x  

 

Ve volných prostorách areálu školy vybudovat multifunkční prostory pro neformální vzdělávání (učebnu přírodních věd a cizích jazyků, s ohledem na 

moderní trendy v oblasti digitálních technologií + vybudovat vybavenou řemeslnou dílnu). Všechny prostory řešit bezbariérově. 
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Identifikace školy, 

školského zařízení či 

dalšího subjektu: 

 

Název projektu:  Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v Kč:  

Očekávaný 

termín 

realizace 

projektu  

Soulad 

s cílem 

MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP  

Bezbarié-

rovost 

školy, 

školského 

zařízení 

**** 

 

Rozšiřování 

kapacit 

kmenových 

učeben MŠ 

nebo ZŠ 

***** 

Cizí 

jazyk 

Přírodní 

vědy ** 

Technické 

a 

řemeslné 

obory ** 

Práce 

s digitál. 

technologie

-mi *** 

Základní škola 

Vlásenický dvůr 

IČO: 06 071 058 

RED IZO: 691 010 439 

IZO:181086573 

Rekonstrukce 

areálu Základní 

školy Vlásenický 

dvůr 

10 mil. 
Do června 

2019 

1.1, 1.2, 2.2, 

3.2, 3.4 
x x x x x  

 

Ve volných prostorách areálu školy vybudovat zázemí pro integrovanou výuku přírodních věd a cizích jazyků, s ohledem na moderní trendy v oblasti 

digitálních technologií. Všechny prostory řešit bezbariérově. 

Vybudovat prostory pro rozvoj dětí v oblasti digitálních technologií, prostory řešit bezbariérově.  
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Identifikace školy, 
školského zařízení či 
dalšího subjektu: 
 

Název projektu:  Očekávané 
celkové 
náklady na 
projekt v Kč:  

Očekávaný 
termín 
realizace 
projektu  

Soulad 
s cílem 
MAP* 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP Bezbarié-
rovost školy, 
školského 
zařízení **** 

Rozšiřování 
kapacit 
kmenových 
učeben MŠ 
nebo ZŠ 
***** 

Cizí jazyk Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technologie-
mi *** 

ZŠ Pelhřimov, 
Osvobození 1881, p.o. 
IČO: 70876096 
RED IZO: 600061248 
IZO: 102451958 

Kvalitní zázemí a 
vybavení pro 
kroužek 
polytechniky a 
kybernetiky 

2,4 mil. 
Leden 2018       
- červen 2019 

 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 
3.3 

 x  x  x x  

 

V objektu školy vybavit polyfunkční zázemí pro kroužek polytechniky a kybernetiky. 

Vybudovat vybavenou řemeslnou dílnu pro potřeby polytechnické výchovy. 

 




