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1. ÚVOD
Východiskem pro strategickou část je společné vymezení problémových oblastí a definování klíčových
problémů, vymezení prioritních oblasti, revidované SWOT-3 analýzy a analýzy existujících strategických
záměrů a dokumentů v tématu vzdělávání. Jednotlivé cíle byly nastaveny způsobem, aby plynule
navázaly na provedený rozbor území a byly konzultovány s aktéry ve vzdělávání tak, aby došlo
k nejširšímu pokrytí potřeb v území.

2. VIZE
Kvalitní, spolupracující síť škol a školských zařízení v oblasti předškolního, základního,
volnočasového a dalšího profesního vzdělávání s prvky komunitního přístupu respektující
individuální potřeby cílové skupiny, zohledňující princip inkluze a umožňující všestranný rozvoj
příslušníků cílové skupiny jako sebevědomých, zodpovědných, všestranně vzdělaných obyvatel
regionu pečujících o jeho prosperitu s dobrým uplatněním na trhu práce. Účelem vzdělání není
zaplnit mysl, ale otevřít ji.
3. POPIS ZAPOJENÍ AKTÉRŮ
V projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín (dále MAP), který byl realizován v období
od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018 (Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297), byla navázána
platforma partnerství/spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území.
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (dále MAP II), č. projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611 je realizován od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022 a navazuje na výše
uvedený projekt a jeho podstatou a cílem je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit
nastavené cíle MAP I a aktualizovat je, naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality
předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Děčín.
Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v řešeném území.
Vytvořené partnerství je stvrzeno tzv. Dohodou o vzájemné spolupráci, ve které všichni signatáři
vyslovují potřebu rozvíjet ve školách motivující kulturu, zaměřenou na maximální úspěch každého žáka
a učitele a rovněž na prospěšnosti a účelnosti vytvořit lokální vizi vzdělávání pro území ORP Děčín.
Cílem vytvořeného partnerství je v zájmu společné snahy zlepšení kvality a pozitivní ovlivnění oblasti
včasné péče, předškolního a základního vzdělávání s tím, že bude podpořena spolupráce mezi všemi
aktéry ve vzdělávání, tzn. všemi, kteří jsou přesvědčeni o nutnosti a prospěšnosti zvýšit úroveň
vzdělávací soustavy s ohledem na místně specifické problémy a potřeby řešeného území.


Partnerství v rámci projektu:

Projekt MAP I byl realizován organizací MAS Labské skály, z. s. (žadatel) ve spolupráci se dvěma
partnery, kterými byly:
o

Statutární město Děčín (partner s finančním příspěvkem)

o

MAS Český sever, z. s. (partner s finančním příspěvkem)
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín
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Navazující projekt MAP II je realizován opět organizací MAS Labské skály, z. s. (žadatel) ve spolupráci
s partnerem s finančním příspěvkem:
o

Statutární město Děčín (partner s finančním příspěvkem)

Organizace MAS Český sever, z.s. již není partnerem projektu. Zástupce organizace je však členem
Realizačního týmu projektu a řeší zejména spolupráci se školami z území SO ORP Děčín, kterou jsou
zároveň součástí území MAS Český sever.
Na základě rozhodnutí aktérů zapojených do spolupráce v rámci projektu a na základě pověření řídicího
výboru byli realizátoři projektu pověřeni k vypracování projektové žádosti o podporu a podání projektu
(žádosti o podporu) do příslušné výzvy na MAP II a k jeho realizaci v území ORP Děčín. Následně byli
osloveni všichni statutární zástupci škol a školských zařízení v území SO ORP Děčín, přičemž výsledkem
bylo podepsání Souhlasu statutárních zástupců se zájmem o spolupráci a zařazení školy do navazujícího
projektu MAP II. Souhlas o spolupráci do navazujícího projektu MAP II podepsalo 97 % oslovených
všech statutárních zástupců mateřských, základních a základních uměleckých škol dle IZO na území v
hranicích spádového obvodu obce s rozšířenou působností. Není splněna 100% účast a to z důvodu, že
ZŠ a MŠ Jetřichovice mají pozastavenou činnost, a proto nemohla být tato škola zapojena do
navazujícího projektu. V území SO ORP Děčín je aktivních 47 MŠ, ZŠ a 2 ZUŠ, které se nadále podílejí na
funkčním partnerství a na prohlubování spolupráci v rámci území SO ORP Děčín.
O projekt projevily zájem nejen subjekty, jako jsou DDM, CDM a MC s registrací v RED_IZO, ale také
ostatní organizace neformálního vzdělávání z území, jejichž zástupci byli osloveni a postupně zapojeni
do Řídicího výboru a pracovních skupin. Aktualizace identifikace dotčené veřejnosti byla schválena dne
11. 10. 2018 realizačním týmem MAP II.
Odkaz: IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI


Řídicí výbor MAP a Organizační struktura:

Sestavení Řídicího výboru proběhlo na základě doporučení relevantních partnerů a za podmínek
stanovených metodikou projektu již v projektu MAP. ŘV MAP, byl ustaven a pracoval již v předchozím
období projektu MAP. Členové tohoto ŘV MAP deklarovali své rozhodnutí pokračovat ve své práci a
činnosti. ŘV MAP II je pouze doplněn o nově požadované povinné zástupce dle Přílohy č. 3 – Postupy
MAP II. K členství do řídicího výboru a pracovních skupin byli osloveni relevantní aktéři v území
prostřednictvím mailové komunikace a osobních setkání. Řídicí výbor MAP II je dohlížejícím orgánem
nad realizací projektu MAP II. Kompetence Řídicího výboru jsou stanoveny v souladu s procesem
plánování, tvorbou a schvalováním projektu MAP II. Řídicí výbor řídí a koordinuje přípravu, zpracování
a realizaci MAP II za účasti realizačního týmu, orgánů a osob zapojených do implementace, dle potřeby
i za účasti dalších partnerů. V rámci řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP došlo k aktualizaci
organizační struktury, která zahrnuje složení a činnost RT MAP, ŘV MAP a PS. Součástí aktualizace je
popis rolí, povinností a odpovědností těchto jednotlivých složek. Organizační struktura odráží strukturu
strategie, a to zejména v případech, kdy na území MAP bude existovat více dílčích částí nebo klastrů
škol. V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím dle potřeb území.
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín
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ODKAZ: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP II (Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611) včetně
příloha č. 1 – Popis rozdělení rolí, povinností a odpovědností a přílohy č. 2 - Popis pracovních náplní a
odpovědnosti členů realizačního týmu.


Realizační tým MAP:

Realizační tým (dále jen RT) zajišťuje efektivní komunikaci na všech úrovních realizace projektu
(směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým
pracovníkům projektu). RT je odpovědný za provádění všech klíčových aktivit. Dělí se na administrativní
a odborný tým, kde mají všichni členové své konkrétní role:
a) Administrativní tým: zodpovídá především za KA1 Řízení projektu (soulad realizace projektu
s výzvou, žádostí a rozhodnutí ŘO, za komunikaci s ŘO, publicitu projektu a jeho zastupování navenek,
za finanční řízení projektu, za podporu a řízení odborného týmu.
b) Odborný tým: zajišťuje naplňování aktivity KA2 Rozvoj a aktualizace MAP, KA3 Monitoring a evaluace
a KA 4 Implementace.


Pracovní skupiny:

Na základě metodiky projektu byly ustaveny 4 pracovní skupiny (dále jen PS):
1) PS pro financování,
2) PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
3) PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka,
4) PS pro rovné příležitosti.
Pracovní skupiny jsou otevřeny průběžně dalším zájemcům, výstupy vzájemně sdílí a úzce spolupracují.
Členy pracovní skupiny jsou experti – zástupci pedagogů, zřizovatelů a organizací zabývajících se
mládeží. Členství ve skupině je dobrovolné, je postaveno na odbornosti a zkušenostech jednotlivých
členů pracovní skupiny.


Informování a oslovení cílových skupin v území:

Povědomí o projektu MAP je šířeno mailovou korespondencí, telefonickým kontaktem, pořádáním
společných či individuálních setkání ředitelů a zřizovatelů školských zařízení, v rámci setkávání
pracovních skupin a prostřednictvím vlastních dotazníkových šetření.
Pro zajištění šíření výstupů projektu jsou klíčové webové stránky projektu, kde jsou zveřejňovány
aktuální informace a jednotlivé výstupy ve vhodném formátu (nejčastěji v PDF). Informování a sdílení
informací o projektu dále probíhá prostřednictvím facebookových stránek projektu – viz odkaz níže.
Klíčové výstupy projektu jsou v elektronické podobně poskytovány zapojeným školám a školským
zařízením, partnerům, zřizovatelům škol a školských zařízení, případně zástupcům NNO a zástupcům
organizací působících ve vzdělávání v území SO ORP Děčín. RT zajišťuje v procesu místního akčního
plánování přenos výstupů mezi jednotlivé organizační struktury MAP (ŘV, PS apod.). Na začátku
projektu byl aktualizován Komunikační plán, ve kterém jsou dohodnuty a stanoveny postupy pro šíření
výstupů projektu.
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Všichni relevantní aktéři ve vzdělávání jsou informováni o realizaci strategického rámce a MAP
zasíláním pracovních materiálů, ke kterým mohou ve stanovené lhůtě vyjádřit své stanovisko
a připomínky.
Aktuální informace o průběhu projektu jsou zveřejňovány na webových stránkách (viz odkaz níže), kde
jsou také k dispozici podrobné informace o složení realizačního týmu, Řídicího výboru a pracovních
skupin. Členové pracovních skupin jsou pravidelně žádáni a vyzýváni k rozšiřování informace o existenci
projektu MAP a předávání odkazu na webové stránky MAS Labské skály, z.s.



o

Stránky MAS Labské skály, z.s. – MAP: http://www.mapls.cz/

o

Stránky Statutární město Děčín: http://www.mmdecin.cz/

o

Facebookové stránky: https://www.facebook.com/maporpdecin/

Aktivity:

Na počátku realizace projektu bylo aktualizováno složení Řídicího výboru MAP (ŘV), došlo k aktualizaci
organizační struktury (organizační struktura zahrnuje RT, ŘV a PS). Po aktualizaci složení Partnerství,
ŘV a PS byla se členy dohodnuta forma a četnost schůzek, byla provedena aktualizace Statutu a
Jednacího řádu, seznamu PS a jejich členů, včetně popisu rozdělení rolí, povinností a odpovědností. Byl
revidován a aktualizován komunikační plán včetně zapracování aktivit konzultačního procesu a
realizace konzultačního procesu. Všechny dokumenty byly schváleny na 1. jednání ŘV dne 10. 5. 2018.
Dále byla definována identifikace dotčené veřejnosti a provedena aktualizace dokumentu. ŘV na svém
2. jednání (30. 11. 2018 - PER ROLLAM) schválil změnu členů ŘV (nutná aktualizace v důsledku
komunálních voleb). Dále byly realizovány povinné aktivity vyplývající z Postupů, které byly vhodně
propojovány s aktivitami realizovanými v rámci Implementace MAP. V rámci podaktivity 2.7 bylo
mapováno celé území SO ORP Děčín. Získané aktivity byly zahrnuty do Nastavení ročního akčního plánu
pro rok 2018/2019. V současnosti je zpracováván Agregovaný popis potřeb škol na území MAP, který
bude dále využit pro další práci RT především v podaktivitě 2.8: aktualizace a rozvoj analytické části.
Na základě zpracování dílčích výstupů a probíhajícího akčního plánování byly zpracovány aktuální
analytické výstupy z území SO ORP Děčín, které slouží pro revize analýzy stavu a potřeb, SWOT-3 analýz
a identifikaci příčin ve vzdělávání v území. Proběhlo zpracování dotazníkového šetření rodičů dětí a
žáků MŠ a ZŠ. Cílem šetření bylo zapojení rodičů dětí a žáků do procesu plánování jako cílové skupiny
projektu, získání informací o stavu dílčích témat vzdělávání na ZŠ a MŠ pohledem rodičů a zjištění
doplňujících analytických dat. Záměrem bylo využít vzniklé údaje jako doplňujícího podkladu pro
tvorbu sebereflexe škol a pro doplnění analytických dat. V prosinci 2018 byla vytvořena evaluační
zpráva: Evaluace ročního akčního plánu 2017-2018, která obsahuje vyhodnocení naplňování aktivit
Akčního plánu pro území SO ORP Děčín na období 2017/2018, který byl vytvořen v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obec s rozšířenou působností Děčín (číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297). Dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV byla v
únoru 2019 zahájena práce na 1. Průběžné sebehodnotící zprávě MAP II, která byla finalizována na 15.
jednání realizačního týmu 29. 4. 2019 a následně schválena na 3. Jednání Řídicího výboru MAP II dne
29. 5. 2019.
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V rámci probíhajícího šetření, v rámci akčního plánování v území SO ORP Děčín a v návaznosti
na zjištěné aktivity škol a všech zapojených aktérů v projektu MAP bylo přistoupeno k další – čtvrté
aktualizaci Strategického rámce – Verze 4.0 kde budou zohledněny všechny dosud zjištěné aktuální a
plánované

potřeby

a

záměry

zapojených

aktérů

v

projektu.

Předpokládá

se,

že strategický rámec včetně seznamu investičních priorit bude průběžně aktualizován podle potřeby.
Aktualizace Strategického rámce – Verze 4.0 byla schválena Řídicím výborem MAP II pro SO ORP Děčín
hlasováním PER - ROLLAM dne 31. 7. 2019 včetně Přílohy č. 1 – Investiční priority (IROP), Přílohy č. 2 Zásobník dalších záměrů (OSTATNÍ) a Přílohy č. 3 - Úpravy/Doplnění.
V následujícím období byl dopracován dokument „Informace o potřebách investic ve školách a stupni
připravenosti“ a hlavní výstup analytické části MAP II – dokument „Aktualizace hlavních problémů
k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení“. Po zpracování výstupů analytické části MAP byly zahájeny
práce na aktualizaci strategické části MAP. Členové RT připravili podklady, návrhy a doporučení pro
jednání PS. Dne 17. 10. 2019 proběhlo společné setkání členů PS a RT, na kterém byla aktualizovaná
strategická část projednána. PS se shodly, že „Vizi do roku 2023“ není nutné aktualizovat, vize je stále
aktuální, plně pokrývající potřeby a charakter regionu. V rámci projednání „Návrhu aktualizace priorit
rozvoje vzdělávání v území MAP“ (obsažen v předloženém návrhu aktualizace strategické části)
členové PS souhlasili se zněním a nastavení priorit a nebyly definovány žádné další připomínky. RT
předložil PS své doporučení ohledně aktualizace cílů a na základě společného jednání byly dva cíle (1.1
a 2.1) vhodně upraveny pro lepší srozumitelnost. Po zpracování výstupů z výše uvedených jednání byl
připraven a realizován konzultační proces v termínu od 11. 11. 2019 do 20. 11. 2019 pro veřejnost (FB,
webové stránky), od 20. 11. 2019 do 29. 11. 2019 pro ředitele škol a školských zařízení, NNO a
zřizovatele. Žádné připomínky nebyly k aktualizované strategické části vzneseny. Mimo tyto aktivity a
výstupy byla po 20. Jednání RT dodatečně doplněna Revize SWOT-3 analýz, a to z důvodu názornější
interpretace výstupu a závěrů, o konfrontační matice. V rámci aktivity KA 3 Evaluace a monitoring byla
realizována „Evaluace činnosti pracovních skupin“ (výstup finalizován 4. 11. 2019), přičemž byly
průběžné výstupy projednány dne 17. 10. 2019 na společném setkání členů PS a RT. Cílem bylo
vyhodnocení přínosů PS pro realizaci projektu MAP II pro SO ORP Děčín, přínosů pro samotné členy PS
a jejich fungování, přínosů pro rozvoj kvalitního vzdělávání a budování spolupráce v území. Na základě
informací z území byla realizována další aktualizace „Zásobníku projektů Strategického rámce - Verze
5.0“ a to od 2. 12. 2019 do 16. 1. 2020, kdy zástupci organizací zapojených do projektu MAP II pro SO
ORP Děčín zasílali a kontrolovali své projektové záměry. Aktualizovaná strategická část: „Strategický
rámec MAP pro území SO ORP Děčín do roku 2023 - Verze 5.0“ byla schválena Řídicím výborem MAP
II pro SO ORP Děčín hlasováním PER – ROLLAM dne 31. 1. 2020 včetně Přílohy č. 1 – Investiční priority
(IROP), Přílohy č. 2 - Zásobník dalších záměrů (OSTATNÍ) dále Přílohy č. 3 - Úpravy/Doplnění a Přílohy
č. 4 – Zásobník zrealizovaných záměrů (OSTATNÍ),
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4. PRIORITY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAP
1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem na potřeby každého žáka
V následujícím období je potřeba se zaměřit na modernizaci a zkvalitnění infrastruktury,
bezbariérovost budov, zajištění prostor a vybavení pro rozvoj klíčových kompetencí (cizí jazyky,
polytechnika, sociální a občanské kompetence, gramotnosti apod.). Dále na podporu kariérového
poradenství, zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů a dalších pracovníků, jejich vzdělávání,
podporovat aplikaci nových metod do výuky a realizaci vzdělávacích programů, také komunikaci
a podporu sdílení dobré praxe, rovněž spolupráci se zaměstnavateli v rámci kariérového
poradenství a polytechnického vzdělávání žáků.
2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba
Mnoho budov škol a školských zařízení potřebuje rozsáhlé rekonstrukce, snižovat energetickou
náročnost, výměnu elektroinstalací, či zlepšení zabezpečení objektů. Dále je nutné počítat
s přilehlými pozemky, jako jsou zahrady a hřiště, které rovněž vyžadují údržbu a v některých
případech nutnou modernizaci.
3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost a inkluzi
Aktuální potřeby předškolního vzdělávání vyžadují rekonstrukce a aktualizaci vybavení škol a
školských zařízení, budování nových kapacit v souvislosti nejen s přijímáním dvouletých dětí, opět
zajištění bezbariérovosti zařízení a podpora inkluzivního vzdělávání v MŠ. Podobně jako u
základního vzdělávání je nutné dostatečné personální zajištění, kvalitní vzdělávání pracovníků
a osobnostní rozvoj, podporovat zavádění nových metod apod. Dále podpora rozvoje matematické
a čtenářské pregramotnosti, rozvoje cizích jazyků a polytechnické výchovy. Prioritní je také
dostatečná příprava dětí na další vzdělávání a spolupráce mezi školskými zařízeními a zřizovateli.
4. Zájmové a neformální vzdělávání
Prioritní je propojování škol a organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání, sdílení
zkušeností, materiálů, prostor a realizace společných akcí a aktivit. Dále rekonstrukce a rozvoj
infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání, zajištění dostatečných kapacit a kvalitního
vybavení. Rozšíření a doplnění nabídky vzdělávání pro rozvoj vědy, polytechniky, cizích jazyků,
podnikavosti, iniciativy, kultury a zdravého životního stylu. Vzdělávání pedagogických
i nepedagogických pracovníků.
5. Spolupráce, síťování a sdílení
Prioritou je rovněž podpora spolupráce relevantních aktérů vzdělávání, sdílení kapacit, materiálu
a dobré praxe. Dále realizace projektů na podporu spolupráce, tandemová výuka, supervize,
společné stáže a realizace společných akcí pro cílové skupiny.
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Popis vazeb jednotlivých priorit na existující strategie:
Vzhledem k obecnému charakteru priorit MAP a množství existujících strategických dokumentů
s dopadem na území SO ORP Děčín bylo přistoupeno k popisu vazeb existujících strategií směrem
k prioritám MAP.
SCLLD Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014–2020
-

Byla identifikována průřezová vazba na priority č. 1, 2, 3 a 4. Jedná se o oblast podpory
infrastruktury pro základní, předškolní, zájmové a neformální vzdělávání.

Místní plán inkluze Děčín 2018–2021
-

Plán se váže na priority č. 1, 3, 4 a 5, plán zasahuje do všech důležitých oblastí MAP s výjimkou
infrastruktury. Jedná se jmenovitě o podporu pro pedagogy a jiné zaměstnance škol, podporu
inkluzivního vzdělávání a kariérového poradenství, realizaci DVPP, zajištění koordinátorů
inkluze, spolupráci s rodiči, podporu komunikace, sdílení dobré praxe a podporu dětí se SVP.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016-2020
-

Vazby lze primárně identifikovat v rámci priorit 1, 3 a 4. V rámci základního vzdělávání si
dokument klade za cíl zvyšování kapacit ZŠ, realizaci DVPP v oblasti speciální pedagogiky,
podporu vzniku školních poradenských pracovišť a rozvoj kariérového poradenství, rozvoj
spolupráce ZŠ se SŠ a zaměstnavateli, dále pak prevenci rizikového chování. V oblasti
předškolního vzdělávání opět zvyšování kapacit MŠ, podporu přípravných tříd ZŠ, podpora
projektů v rámci ESIF. Dále pak navyšování kapacit ZUŠ, podpora středisek volného času,
rozšíření kapacity školních družin a školních klubů. Tyto oblasti jsou dále doplněny o realizaci
DVPP, pomůcky, prostory a personální podpora v rámci péče o děti, žáky a studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami/nadanými dětmi, žáky a studenty.

Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010-2020)
-

V rámci strategie lze rozpoznat překryv s prioritami 1, 3, 4 a 5. Průřezová témata se týkají
rozvoje gramotností žáků ZŠ, zlepšení odborné úrovně pedagogických pracovníků,
materiálního vybavení škol, realizace přípravných programů pro děti předškolního věku
ze sociálně slabých skupin a motivace rodin ke spolupráci. Dále se jedná o rozvoj
volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, zvýšení spolupráce škol,
rodičů, zaměstnavatelů, informačních a poradenských středisek v rámci kariérového
poradenství.

Strategický plán rozvoje města Děčín 2014-2020
-

Vzhledem k zaměření strategického plánu byly identifikovány vazby na priority 1, 2 a 3. Jedním
ze zásadních cílů je modernizovat budovy a vybavení škol k posílení výuky zaměřené
na technické a přírodovědné vzdělání, zajistit odpovídající technický standart budov MŠ i ZŠ
pro zvýšení kvality vzdělávání. Dále komplexní rozvoj vzdělávání ve městě (zejména technické,
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

9

přírodovědné, ekologické vzdělávání a výuka německého jazyka) zaměřený na potřeby
místního trhu práce a děti se specifickými vzdělávacími potřebami.
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
-

V rámci této strategie byly identifikovány vazby primárně na priority 1, 3 a 5. Strategie si klade
za cíl omezovat vnější diferenciaci v základním vzdělávání a efektivně začleňovat žáky
do hlavního vzdělávacího proudu, modernizovat systém hodnocení na úrovni dítěte, žáka
a studenta, zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče. Dále
individualizovat nabídku poradenských služeb, posílit další vzdělávání a metodickou podporu
učitelů a ředitelů a zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké veřejnosti.

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020
-

Akční plán je poměrně úzce zaměřen, z čehož plyne vazba pouze na priority 1 a 3. Hlavními cíli
plánu je podpora a ověření role školního sociálního pedagoga, analýza vzdělávání v MŠ a ZŠ
s vysokým zastoupením romských žáků a jejich podpora, vzdělávání pedagogických
pracovníků, dále komunikace a spolupráce v inkluzivním vzdělávání, resp. obecně podpora škol
a pedagogů.

Ostatní dokumenty mají charakter obecného rozvoje území (např. Strategie rozvoje mikroregionu
Českokamenicko (2015)), nebo naopak úzce zaměřeného dokumentu (Strategie digitálního vzdělávání
do roku 2020, Strategický plán sociálního začleňování – Děčín 2018 – 2020 apod.), který řeší pouze
jednu ze součástí definovaných priorit MAP. Z tohoto důvodu je u těchto strategických dokumentů
identifikována pouze obecná vazba na priority MAP a nebyly v této analýze dále rozebírány.

Podrobný rozbor strategických dokumentů naleznete na odkaze: RELEVANTNÍ STRATEGIE V ÚZEMÍ
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Vazby jednotlivých priorit na existující strategie
Název strategie

1.

Priorita
2.
3.
4.

5.

Poznámky

Strategie rozvoje Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Labské skály 20172023

X

X

X

X

Strategie rozvoje mikroregionu
Benešovska (2004)

X

X

X

X

Strategie rozvoje mikroregionu
Českokamenicko (2015)

X

X

X

X

XX

XXX

XX

XX

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

XX

3. komunitní plán sociálních služeb
města Děčín 2015 - 2018

X

X

X

Strategický plán sociálního začleňování
– Děčín 2018 - 2020

XX

XX

X

XXX

XX

XX

XX

XXX

XXX XXX XXX

X

X

pouze na území statutárního
města Děčín

X

X

průřezové pokrytí

SCLLD Místní akční skupiny Labské
skály pro období 2014–2020
SCLLD pro území MAS Český sever pro
období 2014-2020
Místní plán inkluze Děčín 2018 – 2021

Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy v
Ústeckém kraji 2016-2020
Aktualizovaná Strategie udržitelného
rozvoje Ústeckého kraje (2010-2020)
Strategický plán rozvoje města Děčín
2014-2020
Dlouhodobý záměr vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky na období 2015–2020
Strategie vzdělávací politiky České
republiky do roku 2020
Akční plán inkluzivního vzdělávání na
období 2019-2020
Strategie digitálního vzdělávání do
roku 2020

XXX

X

XX

X

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

obecný rozvoj školství a
X infrastruktury na území
mikroregionu
obecný rozvoj školství a
X infrastruktury na území
mikroregionu
obecný rozvoj školství a
X infrastruktury na území
mikroregionu
týká se jen infrastruktury v
rámci území MAS
Infrastruktura a vzdělávání
X
v zájmovém území
pouze na území statutárního
XXX
města Děčín
V rámci vazeb pouze sociální
X
služby a bezbariérovost
řeší sociální začleňování
X v rámci inkluzivního
vzdělávání
celkový komplexní rozvoj
X školství na území kraje,
mnoho průřezových oblastí

XXX
X
X

X
X

pouze oblast digitálního
vzdělávání, jinak zasahuje do
všech priorit

Koncepce podpory mládeže 2014–
X
X
XX
X
2020
Strategický rámec Česká republika
X
X
X
X
X obecný dokument
2030
Pozn.: X – slabá vazba, XX – střední vazba, XXX – silná vazba.
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5. PŘEHLED PRIORIT A CÍLŮ STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP
Priorita

Cíle
1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní
vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence, na dostupnost,
bezbariérovost a v návaznosti na budoucí uplatnění žáků v dalším
vzdělávacím procesu a jejich uplatnění na trhu práce.

1. Moderní, kvalitní a

dostupné základní
vzdělávání s ohledem
na potřeby každého
žáka

1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších
pracovníků (školních psychologů, asistentů pedagoga i
nepedagogických pracovníků).
1.3 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na
základních školách.
1.4 Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků
na základních školách.
1.5 Kvalitní kariérové poradenství na základních školách.
1.6 Rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj iniciativy,
kreativity a dalších klíčových kompetencí žáků na základních
školách.

2. Infrastruktura,

rekonstrukce, údržba
3. Kvalitní a moderní

předškolní vzdělávání
s ohledem
na dostupnost
a inkluzi

2.1 Infrastruktura – rekonstrukce, modernizace a zkvalitňování.
3.1 Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, vč.
rekonstrukcí a vybavení s ohledem na dostupnost a inkluzi.
3.2 Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska
personálních kapacit a speciálního vybavení.
3.3 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj cizích
jazyků a polytechnická výchova.
4.1 Propojení škol a organizací poskytujících neformální a
zájmové vzdělávání.

4. Zájmové

a neformální vzdělávání

4.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání.
4.3 Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání.
4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ.

5. Spolupráce, síťování a
sdílení

5.1 Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP
Děčín.
5.2 Excelentní vzdělávací prostory.
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6. POPIS CÍLŮ
Aktualizace návrhu a popisu cílů vychází z:


struktury z předchozího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce
s rozšířenou působností Děčín“ (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297);



aktualizované Analýzy existujících strategických záměrů a dokumentů v tématu vzdělávání (SCLLD
Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014–2020, Místní plán inkluze Děčín 2018–2021,
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016-2020,
Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010-2020), Strategický plán
rozvoje města Děčín 2014-2020, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Akční
plán inkluzivního vzdělávání na období 2019-2020 apod.);



výstupů dotazníkových šetření (Rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ, Dílny ve školách, Výstup dotazníkového
šetření Šablon I a II);



Agregovaného popisu potřeb škol;



revidované SWOT-3 analýzy;



Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhů řešení;



z jednání pracovních skupin, z připomínkování jednotlivých výstupů.
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem
na potřeby každého žáka
1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní vzdělávání s ohledem
na klíčové kompetence, na dostupnost, bezbariérovost a v návaznosti na
budoucí uplatnění žáků v dalším vzdělávacím procesu a jejich uplatnění na trhu
práce.
Cílem je do roku 2023 zajištění bezbariérovosti škol a vybudování (popř.
vybavení) učeben k výuce klíčových kompetencí (výuka cizích jazyků, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) v základních

Cíl a popis cíle

školách v území SO ORP Děčín.
Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti klíčových
kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména moderně vybavené učebny
pro oblast přírodních věd, učebny IT, učebny resp. vybavení pro výuku jazyků.
Většina škol není bezbariérová. Bezbariérovost je třeba mnohdy řešit od vstupu
do školy, do nově budovaných učeben, ale i na sociální zařízení (WC), do jídelen
apod.
1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního

vzdělávání, Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
Vazba na povinná Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka
a doporučená
opatření (témata) 2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP – Rozvoj kompetencí
dle Postupů
dětí a žáků pro využívání cizího jazyka, Rozvoj kompetencí dětí a žáků
MAP II (verze 3)
v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Rozvoj
podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Kariérové poradenství v základních školách
Počet ZŠ zapojených do čerpání z IROP.
Indikátory

Počet projektů řešících učebny a vybavení pro klíčové kompetence v ZŠ.
Počet projektů řešících bezbariérovost ZŠ.
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem
na potřeby každého žáka
1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších pracovníků
(školních psychologů, asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků).
Cílem je dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit, potřebných pro kvalitní
vzdělávání na základních školách, s ohledem na aplikování inkluzivního
vzdělávání.
Z výstupů dotazníkového šetření vyplynulo, že základní školy považují
za největší problém nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů na práci
s heterogenními skupinami žáků, dále pak neznalost nových metod výuky,

Cíl a popis cíle

souvisejících s implementací inkluze dle novelizovaného § 16 školského zákona,
v rámci motivace je třeba řešit otázku inkluze tak, aby byla přijímána samotnými
pedagogy, ale také rodiči žáků a veřejností. Celoživotní vzdělávání pedagogů,
které bude zaměřené na různé oblasti a metody včetně inkluze. Nedílnou součástí
tohoto vzdělávání a dosažení cíle je i podpora získávání nových zkušeností a
výukových metod a sdílení dobré praxe ze zahraničních výměnných pobytů a stáží
pro pedagogické pracovníky v rámci zahraniční spolupráce.
K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV
v rámci projektů, tzv. šablon.

1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje
Vazba na povinná potenciálu každého žáka, Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu
a doporučená
opatření (témata) každého žáka, Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
dle Postupů
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP – uvedený cíl se váže
MAP II (verze 3)
na všechna doporučená i volitelná opatření
Počet aktivit na podporu personálních kapacit v ZŠ.
Indikátory

Počet aktivit zaměřených na síťování pedagogických pracovníků, sdílení
zkušeností, počet výměnných aktivit, hospitací na základních školách.
Počet aktivit DVPP v ZŠ.
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem
na potřeby každého žáka
1.3 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků na základních školách.
Cílem je zajištění podmínek (tzn. vybavení, realizace vzdělávacích programů,
popularizace) pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků
na základních školách v území ORP Děčín.
Cíle je možné dosáhnout dalším vzděláváním pedagogů (DVPP) v oblasti
čtenářské a matematické gramotnosti, využití nových poznatků, moderních
výukových metod zaměřených na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti

Cíl a popis cíle

ve vzdělávání (kurzy dalšího vzdělávání, studium literatury aj.), dále realizací
mimo výukových akcí pro žáky na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
a zvýšení motivace (např. Projektové dny, realizace autorských čtení), realizací
čtenářských a matematických kroužků a klubů, realizací projektů, do kterých
budou zapojeny knihovny, např. ve spolupráci s rodiči, literární a matematické
soutěže apod. Další možností je realizace společných projektů různých škol
v území. K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků
z OP VVV v rámci projektů, tzv. šablon.

1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje
Vazba na povinná potenciálu každého žáka, Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu
a doporučená
opatření (témata) každého žáka, Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
dle Postupů
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – uvedený cíl se váže
MAP II (verze 3)
na většinu volitelných i doporučených opatření
Počet aktivit zavádějících a zkvalitňujících výukové metody realizované v ZŠ na
podporu matematické a čtenářské gramotnosti.
Indikátory

Počet společných aktivit ZŠ a poskytovatelů zájmového a neformálního
vzdělávání v souvislosti s matematickou a čtenářskou gramotností.
Počet aktivit DVPP v oblasti rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti na ZŠ.
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1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem

PRIORITA

na potřeby každého žáka
1.4 Podmínky pro rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních
školách.
Cílem je zajištění podmínek (tzn. vybavení, realizace vzdělávacích programů,
popularizace) pro rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních školách
v území ORP Děčín.
V některých školách jsou nedostatečné podmínky pro rozvoj polytechnického
vzdělávání. Je třeba vybudování a vybavení dílen, vybavení speciálních učeben,
tak aby se v této oblasti mohli realizovat žáci s mimořádným zájmem
o polytechniku. Je nutné inovovat a zmodernizovat výuky polytechnických oborů,
aby dokázaly zaujmout a podpořit zájem dětí o nové věci a rozvíjet tak jejich

Cíl a popis cíle

kreativitu. Současně je třeba odborných pedagogů, kteří by polytechnickou
výchovu kvalifikovaně vyučovali. Proto je nutné zvýšení vědomostí pedagogů a to
prostřednictvím realizace kurzů, seminářů, webinářů a DVPP, zaměřených
na výuku a práci s moderním vybavením. Nabízí se také cílená spolupráce
s místními řemeslnými firmami, zejména v popularizaci řemesel. Polytechnické
vzdělávání může mít návaznost na nasměrování některých žáků, jejichž zručnost
a zájem bude ověřen právě při výběru učebních oborů, ve kterých by se mohli
úspěšně uplatnit na trhu práce. Cíl má vazbu i na kariérové poradenství, které by
mělo vycházejícím žákům (a jejich rodičům) pomoci ve volbě učebního oboru
nebo školy s technickým zaměřením.
1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního
Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

vzdělávání
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – Kariérové poradenství
v základních školách, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj
kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Smysluplné trávení volného
času
Počet projektů směřovaných na základní školy řešící zázemí a vybavenost
v polytechnickém vzdělávání (dílen, učeben, laboratoří apod.).

Indikátory

Počet aktivit ZŠ se zapojením subjektů (podniků, SŠ, odborných škol)
podporujících polytechnické vzdělávání.
Počet vzdělávacích akcí zaměřených na polytechnické vzdělávání v ZŠ.
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1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem

PRIORITA

na potřeby každého žáka
1.5 Kvalitní kariérové poradenství na základních školách.
Cílem je zajištění kvalitního kariérového poradenství na základních školách v ORP
Děčín tak, aby absolventi základních škol využili naplno svých schopností v dalším
studiu nebo v učebních oborech, které jsou pro ně vhodné. Tím se zvýší jejich
šance na uplatnění v profesním životě.
Zavést a rozvinout na školách v širším měřítku kariérové poradenství, které žákům

Cíl a popis cíle

napomůže při volbě vhodného povolání. V současné době v některých školách
existuje kariérové poradenství. Součástí opatření a aktivit naplňujících tento cíl je
rozvoj a využití forem spolupráce a propojení škol se soukromými
podnikatelskými subjekty, středními a vysokými školami, učilišti, Úřadem práce
ČR a v neposlední řadě s rodiči. Cílem je nastavení propracovaného kariérového
poradenství (vč. vzdělávání pracovníků školy), uplatnění absolventů na trhu práce
a spolupráce dotčených subjektů.
1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

vzdělávání
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – Kariérové poradenství
v základních školách,

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,

kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,

Rozvoj

Rozvoj digitálních

kompetencí dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro využívání cizího jazyka
Počet projektů/ aktivit řešících kvalitní kariérové poradenství v ZŠ.
Indikátory

Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, ÚP, zaměstnavatelů v oblasti kariérového
poradenství (účast na dnech otevřených dveří, exkurze, besedy).
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem
na potřeby každého žáka
1.6 Podmínky pro rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj iniciativy,
kreativity a dalších klíčových kompetencí žáků na základních školách.

Cíl a popis cíle

Cílem je příprava na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.
Podpořit společenské dovednosti žáků prostřednictvím rozvoje občanské a civilní
výchovy a kulturního povědomí, rozvojem kreativity a iniciativy se rozumí
podpora žákovských projektů, sportovních aktivit a úspěchu každého žáka (např.
podporou žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti
doučování). Opatření a aktivity se zaměřují také na regionální témata, která bývají
současným systémem vzdělávání často opomíjena. Nedílnou součástí tohoto cíle
je připravit žáky na plnohodnotné a aktivní zapojení do občanského života, a aby
také byli připraveni efektivně čelit nenadálým a těžko předvídatelným životním
situacím. Podpořit výchovu dětí a žáků k poznávání a toleranci odlišných životních
a kulturních hodnot. Součástí této aktivity jsou pedagogové, kteří předávají
dětem a žákům získané vědomosti a rozvíjí jejich podnikavost a tvořivost. Proto
je nutné vytvořit metodickou podporu pro vzdělávací předměty a navýšit
podporu pro pedagogy ve formě DVPP, realizovat pro ně kurzy, semináře,
webináře a podporovat předávání zkušeností mezi pedagogy. Dalším cílem je
realizování prezentací prací žáků, žákovských projektů, soutěží mezi školami
a soutěže pro žáky, využívání projektových dnů na školách a pořádání workshopů,
v rámci zahraniční spolupráce, umožnit žákům zahraniční výměnné pobyty
a stáže.
Podpora utváření vlastního názoru, umění komunikovat, zvládat mezní situace,
učení se empatii, rozvoj občanských kompetencí (školní samosprávy apod.),
besedy s významnými osobnostmi apod., školní rozhlas, školní noviny…, žákovské
projekty (kdy přípravu a realizaci řídí sami žáci), sportovní aktivity, průřezová
témata (olympiády, hry v přírodě), sdílení dobré praxe mezi dalšími školními
kolektivy.

1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního
Vazba na povinná
vzdělávání, Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka,
a doporučená
opatření (témata) Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka
dle Postupů
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – uvedený cíl se váže
MAP II (verze 3)
na většinu volitelných i doporučených opatření
Počet aktivit/projektů realizovaných ZŠ pro rozvoj sociálních a občanských
kompetencí.
Indikátory

Počet aktivit/projektů realizovaných ZŠ pro rozvoj sociálních a občanských
kompetencí v rámci spolupráce škol.
Počet žákovských projektů.
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP II (verze 3)
se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, XXX – silná)
Cíl 1.1

Cíl 1.2

Cíl 1.3

Cíl 1.4

Cíl 1.5

Cíl 1.6

Povinné
opatření 1

Podpora čtenářské
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

XX

XXX

XX

Povinné
opatření 2

Podpora matematické
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

XX

XXX

XX

Povinné
opatření 3

Podpora rozvoje
kvalitního inkluzivního
vzdělávání

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Doporučené
opatření 1

Rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků

XX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

Doporučené
opatření 2

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků v
polytechnickém
vzdělávání

XX

XXX

XXX

XX

X

Doporučené
opatření 3

Kariérové poradenství
v základních školách

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

Průřezové
a volitelné
opatření 1

Smysluplné trávení
volného času

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

XXX

XXX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka

XXX

XXX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj sociálních
a občanských
kompetencí dětí
a žáků

XXX

XX

XXX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření
dětí a žáků

XXX

XX

XXX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

XXX

XXX

XX

X

X

XXX

X

XXX
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PRIORITA

2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba
2.1 Infrastruktura – rekonstrukce, modernizace a zkvalitňování.
Cílem je zajištění modernizace i náročnějších nutných rekonstrukcí infrastruktury
pro vzdělávání na školách a školských zařízení v území ORP Děčín včetně
rekonstrukce zahrad, pozemků, hřišť a dalších venkovních prostor.
Řada škol a školských zařízení potřebuje rozsáhlejší rekonstrukce (např.

Cíl a popis cíle

rekonstrukce topných systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalace apod.), tyto
aktivity však nejsou podporovány v rámci IROP. Na tyto investice chybějí
zřizovatelům finance a v současné době je možné čerpat pouze z dalšího OP
(OPŽP) na projekty, které sníží energetickou náročnost budov. Na rozsáhlé vnitřní
investice dotační titul chybí.
V případě Mateřských škol jsou investice nezpůsobilé, pokud se nejedná
o projekt, v rámci kterého se navyšuje kapacita MŠ.

Vazba na povinná
a doporučená
1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora rozvoje kvalitního inkluzivního
opatření (témata)
vzdělávání
dle Postupů
MAP II (verze 3)
Indikátory

Počet projektů řešících rekonstrukce škol a školských zařízení.
Počet projektů řešících zkvalitňování škol a školských zařízení.
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3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost

PRIORITA

a inkluzi
3.1 Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání, vč. rekonstrukcí a vybavení
s ohledem na dostupnost a inkluzi.
Cílem je do roku 2023 zrekonstruovat a moderně vybavit školy či školská zařízení
pro předškolní vzdělávání podle potřeb. V případě potřeby vybudování nových
kapacit, pokud v průběhu období budou potřebné. Tak bude předškolní
vzdělávání dostupné všem. Současně vzhledem k inkluzi je třeba zajistit
bezbariérovost těchto zařízení a nastolit podmínky pro zařazení dvouletých dětí
do systému předškolního vzdělávání.
Řada zařízení pro předškolní vzdělávání sídlí v energeticky náročných budovách.
Chybí bezbariérovost, jsou potřebné rekonstrukce rozvodů (voda, topení apod.),
rekonstrukce (resp. modernizace a zajištění bezbariérovosti) sociálních zařízení
a podobně. Mnohdy je třeba investic do vybavení školních zahrad (herní prvky,
dětská hřiště), dále pak do vybavení interaktivními učebními pomůckami.
V některých mateřských školách je velký počet dětí ve třídách, je třeba vybudovat
další prostory bez navýšení současné kapacity tak, aby byl umožněn individuální
přístup k dětem. K naplnění tohoto cíle je třeba zajistit dostatek finančních zdrojů
využitím stávajících i budoucích možností čerpání dotací z ESF (IROP),
ale i dotačních titulů z národních zdrojů. Je třeba také důsledně plánovat
investice, zde napomůže rozvoj vzájemné spolupráce mezi školami, školskými
zařízeními a zřizovateli a společná tvorba koncepcí rozvoje, které budou
respektovány.

Cíl a popis cíle

V případě potřeb na zvýšení kapacit mateřských škol, které se mohou projevit
v důsledku demografického vývoje, je potřeba včas reagovat a vývoj sledovat.
1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého žáka, Podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu
Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

každého žáka, Podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – Rozvoj kompetencí dětí
a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro využívání cizího jazyka, Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření dětí a žáků,

Rozvoj matematických a čtenářských

pregramotností v předškolním vzdělávání

Indikátory

Počet projektů řešících bezbariérovost škol či školských zařízení pro předškolní
vzdělávání.
Počet projektů řešících investice do infrastruktury a vybavení do škol či školských
zařízení pro předškolní vzdělávání.
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3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost

PRIORITA

a inkluzi
3.2 Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska personálních
kapacit a speciálního vybavení.
Spokojenost uživatelů předškolních zařízení, tj. rodičů dětí a dětí samotných,
může zajistit jen kvalitní personál, který bude dostatečně ke své práci
motivovaný. Personální kapacity se odvíjejí od potřeb jednotlivých zařízení,
kterými jsou potřeby jak pedagogických pracovníků, tak nepedagogických
pracovníků. Současně je důležité celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj,
zejména k osvojování nových metod, ale i odborností, problematiky logopedie,
případně další. Důležitým aspektem, na který je nutné brát zřetel, je zajištění

Cíl a popis cíle

bezproblémového přechodu dětí na základní stupeň vzdělávání.
Zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které
reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku, rozvíjejí
a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu
do jejich přípravy na školní docházku.
K zajištění cíle je vhodné využít možností čerpání finančních prostředků z OP VVV
v rámci projektů, tzv. šablon, které jsou zaměřeny jak na personální podporu MŠ
tak na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání)
a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpory rozvoje kvalitního inkluzivního

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

vzdělávání
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – Rozvoj podnikavosti
a iniciativy dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro využívání cizího jazyka, Rozvoj
matematických a čtenářských pregramotností v předškolním vzdělávání
Počet aktivit na podporu personálních kapacit v MŠ.

Indikátory

Počet aktivit DVPP v MŠ.
Počet projektů řešících vzdělávací pomůcky pro MŠ.
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PRIORITA

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na dostupnost
a inkluzi
3.3 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj cizích jazyků
a polytechnická výchova.
Cílem je zajištění podmínek (vybavení i personální zajištění) rozvoje matematické
a čtenářské pregramotnosti, výuka cizích jazyků a polytechnická výchova.

Cíl a popis cíle

Tento cíl je možné naplnit realizací vzdělávacích programů v rámci DVPP,
zaměřených na aktuální témata. Vhodná je také vzájemná spolupráce
mateřských škol, realizace společných aktivit a projektů (kooperace), sdílení
dobré praxe mezi pedagogy i školami. Vybavení škol učebními pomůckami,
potřebnými k naplnění rozvoje požadovaných kompetencí.
Zabezpečení logopedické prevence odbornými pracovníky. V rámci polytechnické
výchovy vést děti k rozvoji manuální zručnosti.
K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV
v rámci projektů, tzv. šablon.

1. Povinné opatření (téma) MAP – Podpora čtenářské gramotnosti a rozvoje
Vazba na povinná potenciálu každého žáka, Podpory matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu
a doporučená
opatření (témata) každého žáka, Podpory rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání
dle Postupů
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
MAP II (verze 3)
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti, výuky
cizích jazyků a polytechnické výchovy v MŠ.
Indikátory

Počet projektů aktivit v oblastech předškolního vzdělávání ve spolupráci s dalšími
aktéry.
Počet aktivit DVPP v oblasti rozvoje matematické a čtenářské pregramotnosti.
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP II (verze 3)
se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, XXX – silná)
Cíl 3.1

Cíl 3.2

Cíl 3.3

Povinné
opatření 1

Podpora čtenářské
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

XXX

Povinné
opatření 2

Podpora matematické
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

XXX

Povinné
opatření 3

Podpora rozvoje
kvalitního inkluzivního
vzdělávání

X

Doporučené
opatření 1

Rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků

Doporučené
opatření 2

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků v
polytechnickém
vzdělávání

Doporučené
opatření 3

Kariérové poradenství
v základních školách

XXX

Průřezové
a volitelné
opatření 1

Smysluplné trávení
volného času

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj sociálních a
občanských
kompetencí dětí
a žáků

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření
dětí a žáků

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

XX

XXX

XXX

X

XX

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

X

XXX
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4. Zájmové a neformální vzdělávání

PRIORITA

4.1 Propojení škol a organizací poskytujících neformální a zájmové vzdělávání.
Propojování a sdílení jak fyzického materiálu a prostor, tak výměna zkušeností.
Společné aktivity zájmových skupin.
V řadě obcí a měst v území ORP existují neziskové organizace, které se zabývají
Cíl a popis cíle

neformálním a zájmovým vzděláváním dětí. Jedná se o typy organizací, jako jsou
hasiči, rybáři, včelaři, sportovci, místní spolky. V rámci těchto organizací probíhá
vzdělávání dětí formou volnočasových aktivit, které je žádoucí rozvíjet
a podporovat. Tyto organizace by mohly v rámci spolupráce využívat v době
mimo vyučování prostory škol ke své činnosti.

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)
Indikátory

1. Povinné opatření (téma) MAP – vazby na všechna povinná opatření (dle typu
konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet společných aktivit s dětmi/žáky.
Počet aktivit neformálního a zájmového vzdělávání ve spolupráci se školami.
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4. Zájmové a neformální vzdělávání

PRIORITA

4.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání.
Cílem je podpořit kvalitu, rozvoj a spektrum nabízeného zájmového
a neformálního vzdělávání zajištěním vhodně vybavených prostor s dostatečnou
kapacitou. Podpořit výstavbu, rekonstrukci, modernizaci zázemí pro neformální
a zájmové vzdělávání, vybavit zázemí pro aktivity, stavební úpravy, pořízení

Cíl a popis cíle

vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového
a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti
technických i řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi tak, aby nedocházelo k diskriminaci žáků a nedostatečnému
rozvoji oborů.

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

Indikátory

1. Povinné opatření (téma) MAP – vazby na všechna povinná opatření (dle typu
konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet projektů řešících investice do vybavení v rámci neformálního a zájmového
vzdělávání.
Počet projektů zacílených na stavební úpravy či rekonstrukce v rámci
neformálního a zájmového vzdělávání.
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4. Zájmové a neformální vzdělávání

PRIORITA

4.3 Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání.
Doplnění nabídky vzdělávání v území pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti
vědy a technologií polytechnického vzdělávání, digitálních kompetencí, aktivního
používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kulturního
povědomí, zdravého životního stylu a sebevyjádření dětí a žáků. Rozšíření
volnočasových aktivit lze podpořit zajištěním stabilní finanční podpory na rozvoj
a udržení volnočasových a neformálně vzdělávacích aktivit na školách, DDM
i v NNO. Cílem je podpořit rozvoj, rozšíření a další zkvalitnění systému zájmového

Cíl a popis cíle

a neformálního vzdělávání. Školy, včetně těch v menších v obcích, DDM a NNO
umí nabídnout různé formy trávení volného času, jak dětem a žákům, tak
rodičům. Nabídku (zkvalitnění a rozšíření) programů pro trávení volného času
dětí a žáků (vč. fyzického rozvoje) by mohl podpořit v budoucnu připravovaný
projekt z OP VVV. Důležitým cílem je personální podpora a dále podpora
vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti neformálního
a zájmového vzdělávání, aby mohly být výše uvedené aktivity dobře a kvalitně
personálně zajištěny.

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)
Indikátory

1. Povinné opatření (téma) MAP – vazby na všechna povinná opatření (dle typu
konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního nebo zájmového vzdělávání.
Počet ZUŠ, DDM, NNO zapojených do čerpání z OP VVV.

28
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

4. Zájmové a neformální vzdělávání

PRIORITA

4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ.
Cíl bude naplněn realizací projektů, které zlepší zázemí ZUŠ a zajistí
bezbariérovost budov, kde školy sídlí. Problémem je v současné době využití
stávajících dotačních titulů, kde jsou možnosti pro ZUŠ omezeny. Stejně tak zatím
nemohou žádat prostřednictvím „šablon“ z OP VVV. V případě, že dojde
ke změně v pravidlech čerpání, je cílem maximálně využít možnosti čerpání z ESF.
ZUŠ organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium I. stupně
(7 roků) a II. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně studium
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. V roce 2010 byl MŠMT ČR vydán

Cíl a popis cíle

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, podle kterého
školy samy zpracovávaly školní vzdělávací programy s účinností od září 2012
(mimo některé pilotní školy). Tím se pevně usadily v systému českého uměleckého
školství ve své specifické podobě. Tyto školy pracují s nadanými žáky a stejně tak
jako ostatních škol se jich týká inkluze. Řada těchto škol sídlí v budovách starší
zástavby, které nesplňují energetické standardy, je třeba řešit opatření k zajištění
bezbariérovosti, obnovu vybavení apod.
Současně i v ZUŠ jsou potřeba pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci (asistenti),
kteří pomohou naplňovat zajištění inkluzivního vzdělávání.

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

1. Povinné opatření (téma) MAP – vazby na všechna povinná opatření (dle typu

Indikátory

Počet projektů řešících rozvoj ZUŠ.

konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP II (verze 3)
se 3 úrovněmi vazby (X – slabá, XX – střední, XXX – silná)
Cíl 4.1

Cíl 4.2

Cíl 4.3

Cíl 4.4

Povinné
opatření 1

Podpora čtenářské
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

X

X

X

X

Povinné
opatření 2

Podpora matematické
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

X

X

X

Povinné
opatření 3

Podpora rozvoje
kvalitního inkluzivního
vzdělávání

X

X

X

X

Doporučené
opatření 1

Rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků

XXX

Doporučené
opatření 2

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
v polytechnickém
vzdělávání

Doporučené
opatření 3

Kariérové poradenství
v základních školách

X

X

X

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Smysluplné trávení
volného času

XXX

X

XX

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí a žáků

XX

X

X

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka

X

X

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj sociálních a
občanských
kompetencí dětí a žáků

X

X

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření
dětí a žáků

X

X

X

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

X

X

X
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5. Spolupráce, síťování a sdílení

PRIORITA

5.1 Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP Děčín.
Oblast spolupráce je nesmírně důležitá pro účelné využití všech kapacit,
zkušeností, poznatků, které v území existují. Některé školy nabízejí (na základě
provedeného průzkumu) své kapacity (hřiště, tělocvičny, výtvarné ateliéry) a
zkušenosti -mezinárodní projekty, společné sportovní soutěže apod. Spolupráce
bude probíhat i na úrovni sdílení excelentních pedagogů – odborníků mezi
školami, sdílení dobré praxe, stáže apod. Důležitou formou spolupráce je
setkávání a pořádání společných aktivit pro cílové skupiny (olympiády, exkurze
apod.).
Všichni aktéři ve vzdělávání spolu aktivně spolupracují a vytvářejí tak prostředí
pro rozvoj kvalitního vzdělávání, účastní se setkávání, aktivně se zapojují do
řešení aktuálních témat jak na vertikální, tak i horizontální úrovni. Realizují se
pravidelné schůzky ředitelů škol se zřizovateli, sdílí se odborníci, školy
spolupracují se zřizovateli, rodiči např. v rámci tzv. odborně zaměřeného
tematického setkávání, organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání, se
ZUŠ a s dalšími organizacemi, které v regionu v oblasti vzdělávání působí.

Cíl a popis cíle

Ke zvýšení kvality vzdělávání je přínosná spolupráce s organizacemi mimo hlavní
vzdělávací proud. Tato spolupráce umožňuje dětem a žákům využít teoretické
znalosti v prostředí praxe, rozšířit si obzory v dalších oblastech života a uvědomit
si v jakém oboru se chtějí realizovat, výhody a povinnosti zvoleného oboru.
Cílem je: podpořit spolupráci aktérů ve vzdělávání s místními firmami pro
podporu např. polytechnického vzdělávání, kariérní poradenství – spolupráce
s Úřady práce, spolupráce s knihovnami, spolupráce s DDM, ZUŠ, mateřskými a
rodinnými centry, dětskými kluby, atd. Spolupráce se středními školami,
spolupráce se zájmovými skupinami z oblasti kultury (např. taneční a pěvecké
sbory), spolupráce s NNO.
K zajištění cíle je vhodné využít i možností čerpání finančních prostředků z OP VVV
v rámci projektů, tzv. šablon.
Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

1. Povinné opatření (téma) MAP – vazby na všechna povinná opatření (dle typu
konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet sdílených kapacit.

Indikátory

Počet projektů/aktivit ve spolupráci více aktérů vzdělávání.
Počet aktivit ve spolupráci s rodiči dětí a žáků.
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5. Spolupráce, síťování a sdílení

PRIORITA

5.2 Excelentní vzdělávací prostory.
V rámci rozvíjení spolupráce, síťování a sdílení je předpoklad že budou
realizovány i projekty, které mohou být svojí povahou a zaměřením považovány
Cíl a popis cíle

za excelentní vzdělávací prostory nebo projekty na rozvoj klíčových kompetencí
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání (např. mini IQ park, a podobné
projekty). Tyto excelentní prostory budou sdíleny více školami a aktéry vzdělávání
v území.

Vazba na povinná
a doporučená
opatření (témata)
dle Postupů
MAP II (verze 3)

1. Povinné opatření (téma) MAP – vazby na všechna povinná opatření (dle typu

Indikátory

Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory.

konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření – vazby na všechna průřezová
a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)

(Pozn. nutná vazba na KAP)
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP II se 3 úrovněmi vazby
(X – slabá, XX – střední, XXX – silná)
Cíl 5.1

Cíl 5.2.

Povinné
opatření 1

Podpora čtenářské
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

XX

Povinné
opatření 2

Podpora matematické
gramotnosti a rozvoje
potenciálu každého
žáka

XX

XX

Povinné
opatření 3

Podpora rozvoje
kvalitního inkluzivního
vzdělávání

XX

XX

Doporučené
opatření 1

Rozvoj podnikavosti
a iniciativy dětí a žáků

XX

XX

Doporučené
opatření 2

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
v polytechnickém
vzdělávání

XX

XX

Doporučené
opatření 3

Kariérové poradenství
v základních školách

XX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření 1

Smysluplné trávení
volného času

XX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

XX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka

XX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj sociálních
a občanských
kompetencí dětí
a žáků

XX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kulturního
povědomí a vyjádření
dětí a žáků

XX

XX

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

XX

XX
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REFERENČNÍ RÁMEC

Tato kapitola poskytuje v závěru této části dokumentu přehledovou tabulku o nastavených prioritách,
daných strategických cílech a zvolených indikátorech.
Priorita

Strategický cíl
1.1 Modernizace a zkvalitnění
infrastruktury pro základní
vzdělávání s ohledem na klíčové
kompetence, na dostupnost,
bezbariérovost a v návaznosti
na budoucí uplatnění žáků v
dalším vzdělávacím procesu a
jejich uplatnění na trhu práce.
1.2 Dostatek kvalifikovaných a
motivovaných pedagogů a
dalších pracovníků (školních
psychologů, asistentů pedagoga
i nepedagogických pracovníků).

1. Moderní,
kvalitní a
dostupné
základní
vzdělávání
s ohledem na
potřeby každého
žáka

1.3 Rozvoj matematické a
čtenářské gramotnosti žáků na
základních školách.

Indikátor
Počet ZŠ zapojených do čerpání z IROP.
Počet projektů řešících učebny a vybavení pro
klíčové kompetence v ZŠ.
Počet projektů řešících bezbariérovost ZŠ.
Počet aktivit na podporu personálních kapacit v ZŠ.
Počet aktivit zaměřených na síťování pedagogických
pracovníků, sdílení zkušeností, počet výměnných
aktivit, hospitací na základních školách.
Počet aktivit DVPP v ZŠ.
Počet aktivit zavádějících a zkvalitňujících výukové
metody realizované v ZŠ na podporu matematické a
čtenářské gramotnosti.
Počet společných aktivit ZŠ a poskytovatelů
zájmového a neformálního vzdělávání v souvislosti s
matematickou a čtenářskou gramotností.
Počet aktivit DVPP v oblasti rozvoje matematické a
čtenářské gramotnosti na ZŠ.

1.4 Rozvoj polytechnického
vzdělávání žáků na základních
školách.

Počet projektů směřovaných na základní školy řešící
zázemí a vybavenost v polytechnickém vzdělávání
(dílen, učeben, laboratoří apod.).
Počet aktivit ZŠ se zapojením subjektů (podniků, SŠ,
odborných škol) podporujících polytechnické
vzdělávání.
Počet vzdělávacích akcí zaměřených na
polytechnické vzdělávání v ZŠ.

1.5 Kvalitní kariérové
poradenství na základních
školách.

1.6 Rozvoj sociálních a
občanských dovedností, rozvoj
iniciativy, kreativity a dalších
klíčových kompetencí žáků na
základních školách.

Počet projektů/ aktivit řešících kvalitní kariérové
poradenství v ZŠ.
Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, ÚP, zaměstnavatelů
v oblasti kariérového poradenství (účast na dnech
otevřených dveří, exkurze, besedy).
Počet aktivit/projektů realizovaných ZŠ pro rozvoj
sociálních a občanských kompetencí.
Počet aktivit/projektů realizovaných ZŠ pro rozvoj
sociálních a občanských kompetencí v rámci
spolupráce škol.
Počet žákovských projektů.
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2. Infrastruktura,
rekonstrukce,
údržba

3. Kvalitní a
moderní
předškolní
vzdělávání
s ohledem na
dostupnost a
inkluzi

2.1 Infrastruktura –
rekonstrukce, modernizace a
zkvalitňování.

Počet projektů řešících bezbariérovost škol či
školských zařízení pro předškolní vzdělávání.

3.2 Podpora kvalitního a
inkluzivního vzdělávání
z hlediska personálních kapacit
a speciálního vybavení.

Počet aktivit na podporu personálních kapacit v MŠ.

3.3 Rozvoj matematické a
čtenářské pregramotnosti,
rozvoj cizích jazyků a
polytechnická výchova.

4.2 Podpora infrastruktury pro
zájmové a neformální vzdělání.

4.3 Rozšíření nabídky
neformálního a zájmového
vzdělávání.
4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a
rozvoj ZUŠ.

5. Spolupráce,
síťování a sdílení

Počet projektů řešících zkvalitňování škol a školských
objektů.

3.1 Rozvoj infrastruktury pro
předškolní vzdělávání, vč.
rekonstrukcí a vybavení
s ohledem na dostupnost a
inkluzi.

4.1 Propojení škol a organizací
poskytujících neformální a
zájmové vzdělávání.

4. Zájmové a
neformální
vzdělávání

Počet projektů řešících rekonstrukce škol a školských
zařízení.

5.1 Cílená spolupráce
relevantních aktérů vzdělávání
v území ORP Děčín.
5.2 Excelentní vzdělávací
prostory.

Počet projektů řešících investice do infrastruktury a
vybavení do škol či školských zařízení pro předškolní
vzdělávání.
Počet aktivit DVPP v MŠ.
Počet projektů řešících vzdělávací pomůcky pro MŠ.
Počet cílených projektů k rozvoji matematické a
čtenářské pregramotnosti, výuky cizích jazyků a
polytechnické výchovy v MŠ.
Počet projektů aktivit v oblastech předškolního
vzdělávání ve spolupráci s dalšími aktéry.
Počet aktivit DVPP v oblasti rozvoje matematické a
čtenářské pregramotnosti.
Počet společných aktivit s dětmi/žáky.
Počet aktivit neformálního a zájmového vzdělávání
ve spolupráci se školami.
Počet projektů řešících investice do vybavení v rámci
neformálního a zájmového vzdělávání.
Počet projektů zacílených na stavební úpravy či
rekonstrukce v rámci neformálního a zájmového
vzdělávání.
Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního
nebo zájmového vzdělávání.
Počet ZUŠ, DDM, NNO zapojených do čerpání
z OP VVV.
Počet projektů řešících rozvoj ZUŠ.
Počet sdílených kapacit.
Počet projektů/aktivit ve spolupráci více aktérů
vzdělávání.
Počet aktivit ve spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory.
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

AKTUALIZACE – LEDEN 2020

PŘÍLOHA Č. 1 - INVESTIČNÍ PRIORITY (IROP)
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín
Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

INVESTIČNÍ PRIORITY - SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO INVESTIČNÍ INTERVENCE V SC 2.4 IROP A PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE ITI,
IPRÚ A CLLD ZPRACOVANÝ PRO SO ORP DĚČÍN
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Typ projektu:
Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Název projektu:

Učebna pro polytechnickou
výchovu a přírodovědná
laboratoř včetně vybavení –
ZŠ
1. Základní škola a
Mateřská škola Benešov
nad Ploučnicí, příspěvková
organizace,
Opletalova 699, 40722
Benešov nad Ploučnicí
IČO: 70947112
RED_IZO: 600076211

2. Základní škola a
Mateřská škola Dolní
Habartice, okres Děčín
Příspěvková organ.
40502 Dolní Habartice 152
IČO: 72744537
RED_IZO: 600076440

2 000 000,-

s vazbou na klíčové kompetence IROP

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP

2019 - 2021

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
nebo
základních
škol *****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce s
digitál.
technologie
mi ***

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Vybudování učebny IT pro
rozvoj klíčových kompetencí
včetně vybavení – ŽŠ
ZREALIZOVÁNO

1 000 000,-

2017 - 2018

C 1.1
C 1.3
C 1.4
C 1.6

Bezbariérová škola a učebna
pro čtenářskou a
matematickou gramotnost –
ZŠ

1 800 000,1 700 000,-

2019 - 2020
2020 - 2021

C 1.1
C 1.3
C 1.6

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování odborné učebny
pro výuku cizích jazyků
a digitálních technologií
a odborné učebny - dílny
pro technické a řemeslné
obory

3 300 000,-

2019

C 1.1
C 1.4

☒

☒

☒

☒

☐

☐
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3. Základní škola a
Mateřská škola Heřmanov,
okres Děčín
Příspěvková organ.
40502 Heřmanov 120
Heřmanov 120, 405 02
IČO: 71009485
RED_IZO: 600076067

4. Základní škola Jílové,
okres Děčín, příspěvková
organizace
40701 Jílové - Kamenná,
Školní 287
IČO: 72744090
RED_IZO: 650064321
5. Základní škola a
Mateřská škola
Markvartice, příspěvková
organizace
40742 Markvartice 197
IČO: 72744774
RED_IZO: 600076229
6. Základní škola a
Mateřská škola Verneřice,
příspěvková organizace
40725 Verneřice, Mírové
náměstí 141
IČO: 71012524
RED_IZO: 600076393
7. Základní škola
Malšovice, okres Děčín
Příspěvková organ.
Vilsnická 31, 40502 Děčín
IČO: 75041383
RED_IZO: 650075609

Vybudování odborných
učeben k rozvoji klíčových
kompetencí, včetně řešení
bezbariérovosti v ZŠ
Heřmanov
NEBUDE REALIZOVÁNO

1 200 000,-

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce půdních prostor
za účelem vybudování učebny
pro výuku cizích jazyků a
digitálních technologií.

2017 - 2018

C 1.1
C 1.3
C 1.4
C 1.6

☒

☐

☒

☒

☒

☐

5 000 000,-

2020 - 2021

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☒

☐

☐

☒

☐

☐

Vybudování odborných
učeben pro výuku přírodních
věd, jazyků a práce
s digitálními technologiemi
v ZŠ Jílové

1 600 000,-

2020 - 2022

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování odborné učebny
pro výuku přírodních věd - ZŠ,

2 200 000,3 500 000,-

2019 - 2021

☐

☒

☐

☐

☐

☐

900 000,-

2019 - 2021

☐

☐

☒

☐

☐

☐

1 000 000,-

2017 - 2018

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☐

☒

☐

☐

☐

300 000,-

2017 – 2018

C 1.1
C 1.6

☒

☐

☐

☒

☒

☐

Polytechnická učebna v MŠ
(zrušen záměr
bezbariérovosti)

Zřízení odborných učeben a
vybavení dílen včetně řešení
bezbariérovosti
ZREALIZOVÁNO

Vybudování počítačové
učebny k výuce jazyků, vč.
bezbariérového přístupu
NEBUDE REALIZOVÁNO

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 2.1
C 3.1
C 3.3
C 5.1
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Vybudování nových učeben:
výtvarný ateliér a školní
cvičná kuchyňka

4 900 000,-

2017 - 2018

C 1.1
C 1.6

☐

☐

☒

☐

☐

☐

400 000,-

2016 - 2017
2016 - 2020

C 1.1

☐

☐

☐

☒

☐

☐

Rekonstrukce učebny fyziky a
řešení bezbariérovosti
budovy školy (výtah)

6 100 000,-

2017 - 2018
2017 - 2020

C 1.1
C 1.4
C 2.1

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Jazyková laboratoř

1 000 000,-

2017 - 2018
2017 - 2022

C 1.1

☒

☐

☐

☐

☐

☐

45 000 000,-

2018 - 2022

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☒

30 000 000,-

2020 - 2022

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☒

1 500 000,-

2020 - 2022

C 1.1

☒

☒

☐

☐

☐

☐

2 500 000,-

2020 - 2022

C 1.1

☐

☐

☒

☐

☐

☐

2 500 000,-

2020 - 2022

C 1.1

☐

☐

☐

☒

☐

☐

100 000,-

2018 - 2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☒

Mobilní (tabletová) učebna

8. Základní škola T. G.
Masaryka a gymnázium
Česká Kamenice
Příspěvková organ.
Palackého 535, 40721
Česká Kamenice
IČO: 47274735
RED_IZO: 600076431

9. Základní škola a
Mateřská škola
Ludvíkovice, příspěvková
organizace
40713 Ludvíkovice 68
IČO: 72742313
RED_IZO: 600076466

Rozšíření kapacity ZŠ (budova
1. stupně ZŠ)
Nový projektový záměr:
Rozšíření kapacity ZŠ (budova
2. stupně ZŠ)
Nový projektový záměr:
Modernizace a vybavení
učeben přírodních věd
Nový projektový záměr:
Modernizace a vybavení
učeben pro technické a
řemeslné obory (vč. robotiky)
Nový projektový záměr:
Modernizace a vybavení školy
ICT (vč. 3D tisku)
Zvýšení kapacity o jednu
kmenovou třídu rekonstrukcí
PC učebny na kmenovou třídu
ZREALIZOVÁNO
Mobilní počítačová učebna –
ZŠ
ZREALIZOVÁNO

Rekonstrukce půdy –
rozšíření o 1 kmenovou
učebnu a 1 místnost pro ŠD

300 000,-

2018 - 2020

6 000 000,-

2020 - 2025

C 1.1
C 1.4
C 1.5
C 5.1
C 1.1
C 1.4
C 1.3
C 1.4
C 1.6
C 5.1
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10. Základní škola a
Mateřská škola Děčín
XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
IČO: 72744367
RED_IZO: 600076059
11. Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145,
příspěvková organizace
IČO:72743735
RED_IZO: 600076504

12. Základní škola Dr.
Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace
IČO: 72743573
RED_IZO: 600076512

13. Základní škola a
Mateřská škola Děčín III.,
Březová 369/25,
příspěvková organizace
IČO: 72744529
RED_IZO: 600076245

Multifunkční učebna
přírodovědy pro ZŠ i MŠ,
bezbariérovost

1 300 000,-

Komplexní bezbariérovost ZŠ
a MŠ

4 700 000,-

Přestavba učebny ICT bezbariérovost

2018 – 2019
2020 - 2021

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 3.1
C 3.3

☐

☒

☐

☐

☒

☐

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 1.1

3 700 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

2 000 000,-

2019
2020 - 2021

7 500 000,-

2020

3 300 000,-

2017 - 2018
2020 - 2021

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☒

☒

☐

10 000 000,-

2022

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☒

☒

☐

☒

☒

☐

4 000 000,-

2020

C 1.1

Komplexní bezbariérovost ŠD

1 100 000,-

2020

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☒
☒

☐
☐

Odborné učebny a pracovny
přírodovědných předmětů – ZŠ
Žádost podána – zřizovatel

8 000 000,-

2019 - 2021

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ZŠ

5 000 000,-

2019 - 2023

C 1.1
C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 1.1

Komplexní bezbariérovost MŠ

1 050 000,-

2019 - 2023

C 1.1

Komplexní bezbariérovost ŠJ
Rekonstrukce pracoven pro
výuku cizích jazyků
Pracujeme s IT
Rekonstrukce zahrady MŠ
Rakovnická se zaměřením na
přírodní vědy

1 350 000,-

2019 - 2023

C 1.1

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☐
☐
☐

☒
☒
☒

☐
☐
☐

6 000 000,-

2019 - 2021

C 1.1

☒

☐

☐

☒

☐

☐

3 200 000,-

2019 - 2020

C 1.1

☒

☒

☒

☒

☐

☐

1 500 000,-

2019 - 2020

C 3.1

☐

☒

☐

☐

☐

☐

Vybudování učebny pro
předměty technické výchovy
v půdních prostorách ZŠ
Komplexní bezbariérovost ZŠ
Chemická učebna, vybavení
kabinetu přírodopisu,
odborná učebna ICT,
bezbariérovost
Nový projektový záměr:
Rekonstrukce sklepních
prostor bývalého krytu na
učebny přírodních věd nebo
jazykové učebny
Komplexní bezbariérovost ZŠ
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14. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IX,
Na Pěšině 330,
příspěvková organizace
IČO: 72744057
RED_IZO: 600076539

15. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo nám.,
příspěvková organizace
IČO: 72743816
RED_IZO: 600076253

16. Základní škola Děčín
VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace
IČO: 72743891
RED_IZO: 600076261

Rekonstrukce a vybavení učebny
fyziky, chemie, bezbariérovost –
ZŠ - zrealizováno 2019

1 720 000,-

2018 – 2019
2020 - 2022

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ZŠ
ZREALIZOVÁNO 2019

4 250 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost MŠ

1 400 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost MŠ
Rudolfova

1 400 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Obnova informačních
technologií, vznik mobilní IT
učebny - ZŠ i MŠ, Máchovo nám.

4 000 000,-

2017 - 2020

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 5.1
C 3.1
C 3.3

Fyzikálně-chemická učebna a
přírodovědná učebna - ZŠ

3 000 000,-

2017 - 2020

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ZŠ
Bezručova

2 400 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

450 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost MŠ
Chmelnická - Vilsnice
Bezbariérovost odloučeného
pracoviště Bezručova ul. a
rekonstrukce sklepních prostor
- tento záměr vyřazen, nebude
se realizovat

2 500 000,-

2017 - 2019

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Půdní vestavba - školní
přírodovědná učebna,
bezbariérovost

5 950 000,8 000 000,-

2018 – 2019
2020 - 2022

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ZŠ

4 600 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ŠD

1 050 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Biologická učebna, chemická
laboratoř, bezbariérovost –
tento projekt zřizovatelem
vyřazen, nebude se realizovat

1 950 000,-

2017 - 2020

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐
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17. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12,
příspěvková organizace
IČO: 72743972
RED_IZO: 600076288

18. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1544/5, příspěvková
organizace
IČO: 47274743
RED_IZO: 600076016

19. Základní škola Děčín
XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace
IČO: 72744448
RED_IZO: 600076296
20. Soukromá Základní
škola a Mateřská škola
Svět, Školská právnická
osoba, Dobrovského 1402
405 02 Děčín
IČO: 71341331
RED_IZO: 691002843

Vybavení ZŠ ICT technologiemi,
bezbariérové úpravy

1 670 000,-

2019 - 2020

Vybavení přírodovědné učebny
+ Venkovní přírodovědná
učebna, vč. bezbariérovost

2 000 000,-

2019 - 2020

Komplexní bezbariérovost ZŠ

3 500 000,-

2020

1 150 000,-

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C11
C 1.4
C 1.6

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

1 250 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

800 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Vybavení učebny fyziky,
chemie a přírodovědy,
bezbariérovost

1 300 000,-

2020

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ZŠ

3 600 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost MŠ
Školní

900 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Komplexní bezbariérovost MŠ
Weberova

1 100 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Komplexní bezbariérovost MŠ
Saská
Komplexní bezbariérovost ZŠ Sv.
Čecha
Komplexní bezbariérovost MŠ
Srní - Jalůvčí

Dílny, chemická laboratoř,
pěstitelská výchova, moderní
didaktické pomůcky,
keramická pec, ICT
technologie, bezbariérovost

2 500 000,-

2017 - 2020

C 1.1
C 1.3
C 1.4
C 1.6

Komplexní bezbariérovost ZŠ

6 200 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

Rozšíření infrastruktury školy
se zaměřením na edukaci
v oblasti přírodních věd,
řešení bezbariérovosti
NEBUDE REALIZOVÁNO

21 000 000,-

2017 - 2019

C 1.1
C 4.1

☐

☒

☒

☒

☒

☐
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21. Křesťanská základní
škola Nativity
školská právnická osoba
Potoční 51, Děčín XXXIKřešice, 405 02 Děčín
IČO: 71340882
RED_IZO: 651039720
22. Centrum dětí a
mládeže Benešov nad
Ploučnicí, příspěvková
organizace IČ: 71294589
IZO: 181071592
23. Základní škola Děčín I.,
Komenského náměstí
622/3, příspěvková
organizace
IČO: 72743492
RED_IZO: 600076237

Zkvalitnění výuky KZŠ Nativity
výstavbou paralelních tříd a
odborných učeben včetně
vybavení a zajištění
bezbariérovosti

30 000 000,-

2018 - 2022
2020 - 2024

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Středisko volného času pro
rozvoj klíčových kompetencí
zájmového a neformálního
vzdělávání

20 000 000,-

2019 - 2021

C 4.1
C 4.2
C 4.3
C 5.1

☒

☒

☒

☒

☒

☐

Komplexní bezbariérovost ZŠ

5 700 000,-

2020

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☒

☐

C 1.1
C 4.1
C 4.2
C 4.3

☒

☒

☐

☒

☒

☐

C 1.1
C 1.6

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

24. Zoologická zahrada
Děčín – Pastýřská stěna,
příspěvková organizace
IČO: 00078921

Stará farma

4 300 000,-

2019
2020 - 2021

25. Dům dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace
IČO: 70949565
RED_IZO: 600076555

Rekonstrukce půdního
prostoru DDM Teplická na
učebny ICT a přírodovědy

1 850 000,-

2020

34 000 000,-

2017 - 2020
2019 - 2025

Vybavení pro badatelské
učení a přípravu na TP

2 900 000,-

2017 - 2019
2019 - 2025

Infrastruktura pro zájmové,
neformální a celoživotní
učení v Děčíně

6 400 000,-

2018 - 2020
2019 - 2025

26. Základní a mateřská
škola Jurta, Školská právní
osoba
Vítězství 121, Děčín XXXIKřešice, 405 02 Děčín
IČO: 71342311
RED_IZO: 691004668
ZŘIZOVATEL:
JURTA, O.P.S., Pěší 9,
DĚČÍN XXXIII – NEBOČADY,
405 02
IČO: 63778718

Infrastruktura pro vzdělávání
v 21. století v Ústeckém kraji

C 1.1
C 3.1
C 1.4
C 1.6
C 1.1
C 1.4
C 1.5
C 1.6
C 3.1
C 5.1
C 4.1
C 4.2
C 4.3
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Ateliér estetické výchovy

27. Mateřská škola Horní
Habartice 6, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 6, 405 02 Horní
Habartice
IČO: 72743328
RED_IZO: 600075311

Laboratoř environmentální
výchovy
Herna estetické a
environmentální výchovy
Rozšíření kapacit školských
zařízení – Zřízení herny a třídy
MŠ se spojovacím krčkem.
Záměr byl zrealizován pod
názvem ,,Stavební úpravy
skladu spojené se změnou v
užívání na hernu MŠ a
spojovací krček Horní
Habartice."
Nový projektový záměr:
Vybavení MŠ moderními IT
technologiemi.
Nový projektový záměr:
Vybavení venkovní učebny
pro environmentální výchovu.

28. Výchovný ústav,
dětský domov se školou,
středisko výchovné péče,
základní škola, střední
škola a školní jídelna,
Děčín XXXII, Vítězství 70,
Děčín XXXII-Boletice nad
Labem, 407 11 Děčín
IČO: 47274379
RED_IZO: 600028925

Revitalizace parku –
vybudování učebny v přírodě,
se zaměřením na přírodní
vědy a cizí jazyky a
vybudování multifunkční
plochy.

29. Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220

Výstavba nové mateřské školy
(Záměr, probíhá výběr
zpracovatele projektové
dokumentace -Kapacita 120
dětí, Lokalita „Dřevák“)
Rekonstrukce bývalého
objektu mateřské školy –
Lipová 719
(Záměr, rozšíření kapacity
stávajících MŠ)
Objekt je ve vlastnictví
Ústeckého kraje, záměr se
nebude realizovat

450 000,-

2017 - 2020

C 3.1
C 3.3

☐

☐

☒

☐

☐

☐

400 000,-

2017 - 2020

C 3.1

☐

☒

☐

☒

☐

☐

850 000,-

2017 - 2020

C 3.1
C 3.3

☐

☒

☒

☒

☐

☐

1 672 706,1 473 033,-

5-10/2019

C 3.1

☐

☐

☐

☐

☐

☒

400 000,-

2020 - 2024

C 3.1

☐

☐

☐

☒

☐

☐

100 000,-

2020 - 2022

C 3.1

☐

☒

☐

☐

☐

☐

3 000 000,-

2018 - 2020

C 1.1
C 1.6

☒

☒

☐

☐

☐

☐

50 000 000,-

2018
2020 - 2025

C 3.1

☐

☐

☐

☐

☒

☒

4 000 000,-

2019 - 2020

C 3.1

☐

☐

☐

☐

☒

☒
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30. Mateřská škola Jílové,
okres Děčín
příspěvková organizace
Průběžná 299, Kamenná,
407 01 Jílové
IČO: 72744014
RED_IZO: 666000123
31. Základní škola a
Mateřská škola Huntířov,
příspěvková organizace
č.p. 101, 405 02 Huntířov
IČO: 72742241
RED_IZO: 600076130

Výstavba nové budovy a
demolice stávající budovy MŠ
Modrá

Vybudování nových učeben
pro rozvoj klíčových
kompetencí – přestavba
půdních prostor

19 800 000,-

2019 - 2025

C 3.1

☐

☐

☐

☐

☒

☒

6 000 000,-

2020 - 2021

C 1.1

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce půdy objektu
MŠ-záměr navýšení kapacity
2 500 000,- 2021 - 2023
32. Mateřská škola, Česká
C 3.1
☐
☐
☐
☐
☐
MŠ nebo vybudování
Kamenice,
specializované učebny
Příspěvková organizace
Komenského 182,
Nový projektový záměr:
407 21 Česká Kamenice
Vybudování zázemí pro třídu
IČO: 72744839
s prvky lesní pedagogiky za
2 500 000,- 2021 - 2023
C 3.1
☐
☐
☐
☐
☐
RED_IZO: 600075346
budovou stávající MŠ (např.
kontejnerová třída) záměr
navýšení kapacity MŠ
Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více možností;
* uveďte číslo cíle/cílů.
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP.
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto;
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
****** investice do MŠ přes SCLLD pouze při změně podmínek IROP (bez nutnosti navyšování kapacity)
******* investice méně finančně náročné přes SCLLD – pouze dle dalších podmínek IROP
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Schválil Řídicí výbor MAP II pro SO ORP Děčín jako aktuální platnou Verzi 5.0 schválenou
hlasováním PER – ROLLAM, dne 31. 1. 2020

Miroslava
Šmídová

Digitálně podepsal
Miroslava Šmídová
Datum: 2020.01.31
14:11:01 +01'00'

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mgr. Miroslava Šmídová
Předsedkyně Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

AKTUALIZACE – LEDEN 2020

PŘÍLOHA Č. 2 - ZÁSOBNÍK DALŠÍCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ)
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín
Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název, IČO, RED IZO

1. Základní škola Děčín I,
Komenského náměstí
622/3, příspěvková
organizace
IČO: 72743492
RED_IZO: 600076237

2. Základní škola a
Mateřská škola Děčín
XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
IČO: 72744367
RED_IZO: 600076059

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Název projektu

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Předpokládaný zdroj
financování

V jakém stavu se záměr nachází (projektová dokumentace,
studie proveditelnosti, podána žádost o dotaci, apod.)?

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Záměr projednán PS Projekty s kladným doporučením, PD.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

Stavební úpravy a
modernizace
technologického vybavení
objektu ŠD Sládkova

7 100 000,-

2020

Záměr přes šablony – I.

1 545 856,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Zrealizováno

Záměr přes šablony – II.

2 310 960,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost o podporu zaregistrována.

Snížení energetické
náročnosti lze financovat
pravděpodobně z OP ŽP,
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Doporučení ze zpracovaného stavebně-technického posouzení.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

ZŠ a MŠ Kosmonautů –
snížení energetické
náročnosti

30 000 000,-

Záměr přes šablony – I.

947 461,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Zrealizováno

Záměr přes šablony – II.

1 467 342,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

2020

MŠ obnova herních prvků na
školní zahradě

500 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
vlastní zdroje

Plánujeme, záměr.

MŠ Vybavení moderními
prvky ICT ve třídách

300 000,-

2018 - 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
vlastní zdroje

Plánujeme, záměr.

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

2017 - 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
vlastní zdroje

Plánujeme, záměr.

ZŠ úprava školního hřištěvybudování atletické
dvojdráhy a doskočiště
Zabezpečení ZŠ i MŠ –
současně propojení
s evidencí docházky dětí,
žáků, zaměstnanců

1 000 000,-

600 000,-
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Zateplení ŠD "Krček"

500 000,-

2020

Přístavba tělocvičny

32 000 000,-

2020

120 000,-

2019

Tablety pro praktické
vyučování

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.

Záměr přes šablony – I.

1 489 203,-

2017 - 2019

OP VVV

Záměr přes šablony – II.

2 563 170,-

2019 - 2021

OP VVV

Vnější izolace části hlavní
budovy

3. Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145,
příspěvková organizace
IČO: 72743735
RED_IZO: 600076504

OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele

Zateplení, fasáda – snížení
energetické náročnosti – ŠD
vila
Půdní vestavba jednoho
oddělení ŠD vila
Úpravy zahrady ŠD vila +
herní prvky
Úpravy školního areálu,
zahrady a prostoru u ŠD vila
+ herní prvky
Spojovací prvek mezi
budovami HL.B: - Přístavba –
patro, PD + realizace
Fasáda historické budovy –
PD + realizace
Vnější izolace hlavní budovy
Oprava střechy hlavní
budovy
Úpravy sklepních prostor na
šatny; PD + realizace
Výměna elektroinstalace –
přístavba – mimo 3n.p.– PD +
realiz.

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Zrealizováno
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost o podporu zaregistrována. Projekt se realizuje.

750 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.

1 000 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

1 000 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

500 000,1 000 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.

1 000 000,-

2019
2021

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

2 000 000,-

2020

2 000 000,-

2020

1 500 000,-

2020

1 500 000,-

2019 – 2020
2020 - 2021

1 500 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
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3. Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145,
příspěvková organizace
IČO: 72743735
RED_IZO: 600076504

Výměna podlahy školní
jídelny
Výtah školní kuchyně –
obnova
Úpravy parkovacích ploch –
Brožíkova ulice (již studie Ing.
Ouzký)
Vnitřní izolace ŠD-krček – Pd
+ realizace
Oprava elektroinstalace ŠD
krček – PD + realizace

1 000 000,-

2020

1 000 000,-

2020

1 000 000,-

2020

500 000,-

2020

500 000,-

2020

Výměna klimatizace
v kuchyni školy

1 500 000,-

2019
2020

Záměr přes šablony – I.

1 538 543,-

2017 - 2019

4 000 000,-

2020

4 000 000,-

2019 - 2020

15 000 000,-

2020

20 000 000,-

2020

Rekonstrukce otopné
soustavy v ZŠ
Rekonstrukce vodovodního a
kanalizačního řádu v ZŠ
Snížení energetické
náročnosti ZŠ
Výstavba nové tělocvičny ZŠ
4. Základní škola a
Mateřská škola Děčín III.,
Březová 369/25,
příspěvková organizace
IČO: 72744529
RED_IZO: 600076245

Čtenářská gramotnost v praxi

500 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Čtení nás baví

600 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Rozvoj polytechnického
vzdělávání na ZŠ

800 000,-

2019 - 2020

Rozvoj matematické a
čtenářské pregramotnosti v
MŠ

1 000 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Rozvoj polytechnického
vzdělávání MŠ

1 000 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánováno na červenec 2019. Plán prodloužen.

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Zrealizováno

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.

Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.

Plánujeme, záměr.

Plánujeme, záměr.
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4. Základní škola a
Mateřská škola Děčín III.,
Březová 369/25,
příspěvková organizace
IČO: 72744529
RED_IZO: 600076245

5. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IX,
Na Pěšině 330,
příspěvková organizace
IČO: 72744057
RED_IZO: 600076539

6. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo nám.,
příspěvková organizace
IČO: 72743816
RED_IZO: 600076253

Mateřská škola pro všechny

800 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.

Škola nás baví
Vytvoření motivačních zón –
IT koutků pro zvýšení
individualizace vzdělávání

1 200 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.

Záměr přes šablony – I.

1 563 236,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Zrealizováno.

Rozvoj technického vybavení
a zázemí pro polytechnické
vzdělávání (včetně vybavení
cvičných dílen nářadím,
materiálem, stavebnicemi a
dalšími pomůckami)

150 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Dle podmínek dotačního
titulu (zatím vlastní zdroje
školy)

Realizováno. Průběžně realizováno.

Oprava podlah MŠ

750 000,-

2020

IT do MŠ Máchovo a Vilsnice
- nové IT technologie

500 000,-

2017 – 2019
2020

Obnova herních prvků
- ZŠ Bezručova

200 000,-

2020

Revitalizace zahrady
s herními prvky ZŠ a MŠ
Máchovo nám.

3 500 000,-

Revitalizace zahrady
s herními prvky MŠ Vilsnice
Herní a dopravní hřiště pro
MŠ i veřejnost u MŠ Vilsnice
Důkladnější zabezpečení
školy včetně MŠ a propojení
s docházkou žáků a
zaměstnanců – napojení na
recepci školy

2019
2020 - 2021

300 000,-

2020

2 000 000,-

2020

600 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr. Schválen záměr podání žádosti do nadačního
programu ČEZ – „Oranžové hřiště“ (RM 17 11 37 32). Část
zahrady pro MŠ bude realizována v roce 2019 ze zdrojů města
Děčín. První etapa zrealizována, další 2 etapy v plánu.
Plánujeme, záměr.
Plánujeme, záměr.

Plánujeme, záměr.
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6. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo nám.,
příspěvková organizace
IČO: 72743816
RED_IZO: 600076253

7. Základní škola Děčín VI,
Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace
IČO: 72743891
RED_IZO: 600076261

8. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12,
příspěvková organizace
IČO: 72743972
RED_IZO: 600076288

200 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.

Záměr přes šablony – I.

1 774 820,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Zrealizováno

Záměr přes šablony – II.

3 000 017,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Rekonstrukce půdních
prostor na odborné učebny
ZŠ Bezručova – dramatická
pohybová výchova

2 500 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

Rekonstrukce sklepních
prostor, bezbariérovost

2 500 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

Nový projektový záměr:
Oprava střechy hlavní
budovy ZŠ Máchova

8 000 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

Záměr přes šablony – I.

1 166 934,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Zrealizováno

Záměr přes šablony – II.

2 128 942,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.

Rekonstrukce a zateplení
střechy ZŠ Na Stráni

10 000 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr

2 500 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr

ZŠ Vojanova - snížení
energetické náročnosti.

25 000 000,-

2019 - 2020

OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Záměr přes šablony – I.
ZŠ i MŠ

1 144 856,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již
realizují. (Realizováno) Zrealizováno

Záměr přes šablony – II.

1 756 689,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.

Zahradní prvky MŠ Bělá

1 000 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Zahradní prvky MŠ Jalůvčí

1 000 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Venkovní kamerový systém

Revitalizace školní zahrady
(ŠD Klostermannova) a
vytvoření zahradní venkovní
přírodovědné laboratoře
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9. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1544/5,
příspěvková organizace
IČO: 47274743
RED_IZO: 600076016

10. Základní škola Děčín
XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace
IČO: 72744448
RED_IZO: 600076296

11. Mateřská škola Děčín
XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace
IČO: 49888544
RED_IZO: 600075567

Dětské dopravní hřiště při ZŠ
Školní
ZŠ Školní - úprava školního
hřiště
ZŠ a MŠ Školní - snížení
energetické náročnosti

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele

OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již
realizují. Zrealizováno
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.

8 000 000,-

2018 - 2019

9 500 000,-

2020

70 000 000,-

2020

Záměr přes šablony – I.

2 038 229,-

2017 - 2019

OP VVV

Záměr přes šablony – II.

2 663 434,-

2019 - 2021

OP VVV

70 000 000,-

2020

10 000 000,-

2020

1 000 000,-

2020

Záměr přes šablony – I.

1 128 020,-

2017 - 2019

OP VVV

Záměr přes šablony – II.

1 459 115,-

2019 - 2021

OP VVV

Revitalizace školní zahrady
MŠ K. H. Borovského

1 500 000,-

2020

ZŠ Míru (Boletice) - snížení
energetické náročnosti
Úprava školního hřiště a
přilehlých prostor ZŠ Míru
Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu ZŠ
Míru (Boletice)

MŠ Dlouhá, Křešice rekonstrukce střešního pláště

500 000,-

2019
2020 - 2021

Komplexní bezbariérovost
MŠ K. H. Borovského

300 000,-

2020

Záměr přes šablony – II.

784 392,-

2019 - 2021

Nelze z IROP - možná z
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
Možná z OP ŽP, ESF a
jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již
realizují. Zrealizováno
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost o podporu zaregistrována.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Město plánuje záměr.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.

12. Školní jídelna Děčín I,
Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace
IČ: 72744138
RED_IZO: 600076601
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13. Mateřská Děčín VI,
Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace
IČO: 72744286
RED_IZO: 666000336

Venkovní učebny

210 000,-

Venkovní laboratoře + střešní
laboratoř

700 000,-

2018 – 2019
2020 - 2022

Vybavení moderními ICT
technologiemi

587 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Záměr přes šablony – I.

648 096,-

2017 - 2019

OP VVV

Záměr přes šablony – II.

785 928,-

2019 - 2021

OP VVV

Komplexní bezbariérovost
MŠ Klostermannova
Komplexní bezbariérovost
MŠ Moskevská
Komplexní bezbariérovost
MŠ Thunská
Komplexní bezbariérovost
MŠ Krásný Studenec
Spojovací chodba MŠ Liliová
MŠ Liliová - snížení
energetické náročnosti
14. Mateřská škola Děčín
II, Liliová 277/1,
příspěvková organizace
IČO: 72744201
RED_IZO: 666000271

Z IROP pouze v případě
navýšení kapacity, ESF a
jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele
Z IROP pouze v případě
navýšení kapacity, ESF a
jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele
Z IROP pouze v případě
navýšení kapacity, ESF a
jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele

2018 – 2019
2020 -2021

1 000 000,-

2020

1 300 000,-

2020

650 000,-

2020

700 000,-

2020

2 000 000,-

2020

17 000 000,-

2020

Vybavení logopedické třídy
interaktivní tabulí a
programy specializovanými
na výuku dětí s vadami řeči

100 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Vybavení třídy interaktivními
stoly

300 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

Záměr přes šablony – I.

626 456,-

2017 - 2019

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
Z IROP pouze při zvyšování
kapacity, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
Některé pomůcky lze
pořídit ze šablon, ale
nesmí se jednat o investice
ESF a jiné zdroje, zdroje
zřizovatele, vlastní zdroje
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje
OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Realizováno. Zrealizováno
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
V přípravě. Projekt ve fyzické realizaci.
Město plánuje záměr.
Město plánuje záměr.
Město plánuje záměr.
Město plánuje záměr.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – již
realizují. Realizováno. Zrealizováno

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

54

pokračování z předchozí
strany
14. Mateřská škola Děčín
II, Liliová 277/1,
příspěvková organizace
IČO: 72744201
RED_IZO: 666000271

Záměr přes šablony – II.

772 211,-

16. Dům dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace
IČO: 70949565
RED_IZO: 600076555

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.

Komplexní bezbariérovost
MŠ Liliová

1 150 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Město plánuje záměr.

Komplexní bezbariérovost
MŠ Tylova

1 050 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Město plánuje záměr.

100 000,-

2019
2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

4 000 000,-

2019

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

Vybudování školní zahrady
pro praktické vyučování dětí

300 000,-

2019
2021

Vybavení učeben – učební
pomůcky

400 000,-

2019
2021

Záměr přes Šablony – II.

825 122,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
V realizaci.

Multifunkční učebna –
vybavení

339 000,-

2018 – 2019
2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele, vlastní
zdroje

Plánujeme, záměr.

2 500 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

2 000 000,-

2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

1 500 000,-

2020

1 700 000,-

2020

1 250 000,-

2020

600 000,-

2020

OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

Zařízení a instalace
docházkového systému žáků

15. Základní škola a
Mateřská škola Dolní
Habartice, okres Děčín
40502 Dolní Habartice 152
IČO: 72744537
RED_IZO: 600076440

2018 - 2020

Výstavba tělocvičny pro ZŠ a
MŠ i ostatní občany a
sportovce na sportovním hřišti
včetně zázemí a vybavení

Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu
DDM Teplická
Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu
DDM Březiny
Zateplení a oprava fasády
DDM Březiny
Zateplení a oprava fasády
DDM Teplická
Zateplení a oprava fasády
DDM Boletice
Zateplení a oprava fasády
DDM Divišova

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme záměr

Plánujeme záměr
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16. Dům dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace
IČO: 70949565
RED_IZO: 600076555

Rekonstrukce vytápění DDM
Březiny
Rekonstrukce plochy před
hlavním vchodem do DDM
Komplexní bezbariérovost
DDM Březiny
Komplexní bezbariérovost
DDM Divišova
Komplexní bezbariérovost
DDM Boletice
Záměr přes šablony – II.

1 500 000,-

2020

600 000,-

2020

3 000 000,-

2020

3 000 000,-

2020

2 000 000,-

2020

3 321 114,-

2018 - 2020

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Město plánuje záměr.
Město plánuje záměr.
Město plánuje záměr.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.

17. Školní jídelna Děčín IV,
Jungmannova 3,
příspěvková organizace
IČ: 47274247
RED_IZO: 600076571
18. Mateřská škola
Valkeřice
Příspěvková organizace
40724 Valkeřice 273
IČO: 72744251
RED_IZO: 600075681

19. Všechny základní školy
v Děčíně

Renovace školní zahrady +
Obnova zahradních herních
prvků

130 000,250 000,-

2018
2020

Zateplení a fasáda budovy
MŠ

400 000,-

2019 - 2020

339 362,-

2018 - 2020

5 000 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

3 700 000,-

2018 – 2019
2020 - 2021

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Záměr přes šablony – II.
Zvýšení počtu aprobovaných
pedagogů v ZŠ pro výuku
cizích jazyků, přírodovědných
a technických předmětů
(matematika, fyzika, chemie),
vyšší možnosti absolventů
uplatnit se na trhu práce
Zvýšení počtu speciálních
pedagogů a asistentů
pedagoga (zkvalitnění
poskytovaných služeb v
rámci vzdělávání žáků a dětí,
vytvoření nových pracovních
míst pro kvalifikované
pracovníky)

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
OP VVV

Plánujeme, záměr - z části realizováno zřizovatelem

Realizován zřizovatelem
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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20. Mateřská škola
Dobrná, příspěvková
organizace
40741 Dobrná 109
IČO: 72741848
RED_IZO: 600075486

Záměr přes šablony – II.
Dotační projekt Přírodní
zahrada
Domestos pro školy (soutěž)
– rekonstrukce školních
toalet
Rekonstrukce půdních
prostor na Bílé škole

21. Základní škola a
Mateřská škola Benešov
nad Ploučnicí, příspěvková
organizace
Opletalova 699, 40722
Benešov nad Ploučnicí
IČO: 70947112
RED_IZO: 600076211

22. Základní škola a
Mateřská škola
Heřmanov, okres Děčín
40502 Heřmanov 120
IČO: 71009485
RED_IZO: 600076067
23. MAS Labské skály, z.s.
Mírové nám. 280, 407 01
Jílové, IČO: 27010066
24. Základní škola Jílové,
okres Děčín, příspěvková
organizace
Školní 287, 40701 Jílové
IČO: 72744090
RED_IZO: 650064321

317 010,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Realizace 02/2019 – 01/2021

243 846,-

2019

SFŽP ČR

Zrealizováno.

273 500,-

2019

Garp Integrated, vlastní
zdroje školy

Zrealizováno 8/2019

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
Dle podmínek dotačního
titulu (zatím vlastní zdroje
školy)

0,-

2019 - 2020

400 000,-

2019 - 2020

Záměr přes Šablony – II.

2 305 300,-

2019 - 2021

Nové prostory pro školní
družinu a ZUŠ

500 000,-

2019 - 2020

Nový projektový záměr:
Vybudování venkovní
učebny/atria

500 000,-

2020 - 2021

Záměr přes šablony – II.

224 158,-

2018 - 2020

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt v realizaci od 1. 9. 2019

100 000,-

2017 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

150 000,-

2017 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

Vybavení učeben – učební
pomůcky - obnova počítačů a
jejich sdílení v území

Pořízení a instalace
docházkového systému žáků
do / ze školy včetně napojení
Zařízení prostoru pro
pěstitelské práce žáků,
pořízení vybavení např.
skleník / pařník

OP VVV

Záměr po zateplení budovy, prozatím není projekt.

Plánujeme, záměr
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Realizace od 02/2019.

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
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Rekonstrukce jídelny a
kuchyně včetně vybavení –
ZŠ Školní

4 000 000,-

2017 - 2022

Rekonstrukce oplocení – ZŠ
Mírové náměstí

200 000,-

2017 - 2020

0,-

2017 - 2020

0,300 000,-

2017 - 2020

3 000 000,-

2020 - 2022

10 000 000,-

2019 - 2022

4 000 000,-

2020 - 2022

700 000,-

2020 - 2023

Rekonstrukce sportovní
plochy v areálu ZŠ Školní

5 000 000,-

2020 - 2025

Rekonstrukce oplocení a
terénních schodišť v ZŠ Školní

1 200 000,-

2020 - 2025

1 000 000,-

2019 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

6 000 000,-

2019 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Výměna oken - Sněžnická

24. Základní škola Jílové,
okres Děčín, příspěvková
organizace
Školní 287, 40701 Jílové
IČO: 72744090
RED_IZO: 650064321

Zateplení vestibulu včetně
zřízení topení a vybavení
nábytkem - Sněžnická
Rekonstrukce rozvodů vody a
kanalizace včetně PD - ZŠ
Školní
Rekonstrukce rozvodů
elektroinstalace včetně
osvětlení a PD - ZŠ Školní
Rekonstrukce rozvodů
topného systému včetně PD ZŠ Školní
Rekonstrukce šaten a
umýváren u tělocvičny v ZŠ
Školní

Studie proveditelnosti se
zaměřením stávajícího stavu
a posouzením stavu všech
TZB (technického zařízení
budovy) - ZŠ Mírové náměstí
Rekonstrukce střechy (svody,
okapy, komíny) – ZŠ Mírové
náměstí

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové
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24. Základní škola Jílové,
okres Děčín, příspěvková
organizace
Školní 287, 40701 Jílové
IČO: 72744090
RED_IZO: 650064321

25. Mateřská škola Jílové,
okres Děčín
příspěvková organizace
Průběžná 299, Kamenná,
407 01 Jílové
IČO: 72744014
RED_IZO: 666000123

Rekonstrukce šaten (podlahy
a vybavení) v ZŠ Mírové
náměstí
Nové vybavení do tříd
(skříně, lavice, židle apod.)
v ZŠ Mírové náměstí
Studie proveditelnosti se
zaměřením stávajícího stavu
a posouzením stavu budovy a
všech TZB (technického
zařízení budovy), včetně
návrhu úprav dle významu a
statického posouzení celé
stavby- ZŠ Sněžnická
Záměr přes šablony – II.
Záměr přes šablony – II.
Zabezpečení vchodu,
kamerový systém – MŠ
Průběžná za Koupalištěm
Studie proveditelnosti se
zaměřením stávajícího stavu
a posouzením stavu všech
TZB (technického zařízení
budovy)- MŠ Za Koupalištěm
Rekonstrukce tří dětských
umýváren a wc včetně PD MŠ Za Koupalištěm
Zateplení budovy včetně
výměny oken – MŠ Za
Koupalištěm
Rekonstrukce topné soustavy
v MŠ Za Koupalištěm
Rekonstrukce TZB
(technického zařízení
budovy) v MŠ Za Koupalištěm
Rekonstrukce kuchyně
včetně nového vybavení v
MŠ Za Koupalištěm

500 000,-

2020 - 2023

2 000 000,-

2020 - 2022

1 500 000,-

2020 - 2021

1 567 103,782 067,-

2019 - 2020
2019 - 2020

500 000,-

2019 - 2020

600 000,-

2020 - 2021

600 000,-

2020 - 2025

6 000 000,-

2020 - 2022

1 500 000,-

2019 - 2021

1 500 000,-

2021 - 2025

2 000 000,-

2021 - 2025

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov ZŠ Jílové

OP VVV
OP VVV
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Zdroje zřizovatele

Návrh do plánu rozpočtu na rok 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Poptávkové řízení

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové
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25. Mateřská škola Jílové,
okres Děčín
příspěvková organizace
Průběžná 299, Kamenná,
407 01 Jílové
IČO: 72744014
RED_IZO: 666000123

26. Základní škola a
Mateřská škola
Markvartice, příspěvková
organizace
40742 Markvartice 197
IČO: 72744774
RED_IZO: 600076229

Rekonstrukce tří dětských
šaten včetně vybavení v MŠ
Za Koupalištěm

400 000,-

2020 - 2025

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Oprava přístupové cesty a
chodníků v zahradě v MŠ Za
Koupalištěm

150 000,-

2019 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Nové oplocení školní zahrady
včetně vstupní brány v MŠ Za
Koupalištěm

400 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Rekonstrukce školní zahrady
včetně herních prvků v MŠ Za
Koupalištěm

500 000,-

2020 - 2025

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Studie proveditelnosti se
zaměřením stávajícího stavu
a posouzením stavu všech
TZB (technického zařízení
budovy)- MŠ Průběžná

500 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

1 000 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Nové oplocení školní zahrady
včetně vstupních bran v MŠ
Průběžná

700 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Oprava přístupové cesty a
chodníků v zahradě v MŠ
Průběžná

500 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Rekonstrukce kuchyně
včetně nového vybavení
v MŠ Průběžná

2 000 000,-

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto v investičním plánu Města Jílové do budov MŠ Jílové

Záměr přes šablony – II.

1 223 297,-

2018 - 2020

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

3 000 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, počátky plánování.

450 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, počátky plánování.

Rekonstrukce TZB
(technického zařízení
budovy) v MŠ Průběžná

Úprava vchodu a přístavba
šatny pro ZŠ – budova 1.
stupně
Rekonstrukce šatny pro ZŠ –
budova 2. stupně
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27. Mateřská škola, Malá
Veleň-Jedlka čp. 46, okres
Děčín, příspěvková
organizace
Jedlka 46, 405 02 Malá
Veleň
IČO: 75012995
RED_IZO: 600075940

28. Mateřská škola
Malšovice, okres Děčín
40502 Malšovice 95
IČO: 71010548
RED_IZO: 600075478

29. Mateřská škola
Těchlovice, okres Děčín,
příspěvková organizace
40502 Těchlovice 37
IČO: 72742593
RED_IZO:600075974

30. Mateřská škola Velká
Bukovina, příspěvková
organizace
40729 Velká Bukovina 184
IČO: 72745401
RED_IZO: 600075320

80 000,-

2017 - 2018
2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

Záměr přes šablony – I.

241 134,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Podána žádost. Projekt v realizaci do 31. 8. 2019.
Zrealizováno.

Vybavení školní zahrady,
učebna, herní prvky

120 000,-

2019
2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

80 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

100 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

50 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr přes Šablony – II.

348 871,-

2018 - 2020

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony – II.

325 606,-

2018 - 2020

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Realizace 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

2020 - 2022

Národní program Životní
prostředí – Výzva č.
7/2019, Prioritní oblast 6,
podoblast 6.1 –
poskytovatel MŽP ze SFŽP

Probíhá zpracování projektové žádosti

2020 - 2022

OP VVV – Šablony III

Záměr, plánují

Zařízení venkovní učebny
v rámci EVVO

Úprava zahrady MŠ a herních
prvků
Dovybavení MŠ (lehátka,
úložný systém na lehátka a
hračky)
Dovybavení kuchyně (úložné
prostory, vnitřní zařízení)

Nový projektový záměr:
Vybudování „Přírodní
zahrady“

Nový projektový záměr:
Záměr přes Šablony III

400 000,-

Bude
upřesněno
v další
aktualizaci
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31. Základní škola a
Mateřská škola Verneřice,
příspěvková organizace
40725 Verneřice, Mírové
náměstí 141
IČO: 71012524
RED_IZO: 600076393
32. Základní škola
Malšovice, okres Děčín
Vilsnická 31, 40502 Děčín
IČO: 75041383
RED_IZO: 650075609

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce stávajícího
topení

150 000,-

2019

Obnova herních prvků
na školní zahradě

500 000,-

Renovace sportovního hřiště

Záměr přes šablony – I.

Vybudování zázemí pro
školní klub a aulu školy (v
rámci budovy bývalého kina)
33. Základní škola T. G.
Masaryka a gymnázium
Česká Kamenice
Palackého 535, 40721
Česká Kamenice
IČO: 47274735
RED_IZO: 600076431

Zdroje zřizovatele

Plánovaná realizace 7-8 /2019
Zrealizováno

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr

700 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr

1 363 536,-

2017 - 2019

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost o podporu zaregistrována, realizována a projekt úspěšně
ukončen.

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme tento záměr: díky tomuto nově vybudovanému
zázemí bude moci vzniknout na naší škole „školní klub“ pro
zájmové vzdělávání. Také „aula školy“ (momentálně škola žádný
takový prostor nemá) pro pořádání akci, kterých se účastní větší
množství lidí. Budou se zde moci odehrávat kulturní a
společenské akce nejen pro žáky, rodiče, ale i pro širokou
veřejnost atd.

5 500 000,-

2019 - 2020
2019 - 2022

Sportoviště, pohyb, venkovní
stavebnice, zdravý životní
styl, zahrady, venkovní
učebny - altán a skleník
s celoročním užíváním

3 000 000,5 000 000,-

2018 - 2020
2018 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme tento záměr: vybudovat univerzální sportoviště u
budovy 2. stupně ZŠ (podpora sportu: nové zázemí pro výuku TV
+ odpolední a víkendové sportování žáků). U obou budov školy
chceme vhodně upravit školní zahrady - pro pobyt žáků o
přestávkách, ale i pro celoroční výuku na zahradách (venkovní
učebny). Pro podporu přírodních věd na 2. stupni ZŠ chceme
vybudovat skleník s celoročním užíváním atd.

Šablony II pro ZŠ Z. G.
Masaryka a gymnázium
Česká Kamenice

1 617 584,-

2019 - 2021

OP VVV – Šablony II

Žádost o podporu zaregistrována dne 28. 6. 2019.
Nabytí účinnosti PA 7. 11. 2019
Realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

33 000 000,-

2020 - 2022

121. výzva MŽP
OPŽP 2014 - 2020

Žádost je připravena na podání do systému. Jedná se o obě
budovy školy (Komenského 360, Palackého 535) v České
Kamenici.

Nový projektový záměr:
Energeticky úsporná
renovace veřejných budov
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34. Základní škola a
Mateřská škola
Ludvíkovice, příspěvková
organizace
40713 Ludvíkovice 68
IČO: 72742313
RED_IZO: 600076466

35. Speciální základní
škola a Praktická škola,
Česká Kamenice,
Jakubské nám. 113,
příspěvková organizace
40721 Česká Kamenice,
Jakubské náměstí 113
IČO: 63155931
RED_IZO: 600023231

36. Základní škola a
Mateřská škola
Dobkovice
Příspěvková organ.
40703 Dobkovice 83
IČO: 72745258
RED_IZO: 600076121

Záměr přes šablony – II:
Rozvoj vzdělávání v ZŠ a MŚ
Ludvíkovice – Šablony II

414 289,-

2019 - 2021

Obnova jedné kmenové třídy
ZŠ

120 000,-

2019

Rekonstrukce hlavního
vchodu školy – ZŠ

100 000,-

2019
2019 - 2020

Rekonstrukce přilehlých
prostor – ZŠ

100 000,-

2020

Rekonstrukce školního hřiště
– nový povrch a přilehlé
prostory

2 800 000,-

2020 - 2025

Bezbariérový přístup
Obnova ICT

1 600 000,-

2018
2018 - 2025

261 485,-

2019 - 2021

Záměr přes Šablony II.

Rekonstrukce jídelna
kuchyňky

Nábytek do třídy - celá stěna

Herní prvek

200 000,-

2019

80 000,-

2019

100 000,-

2019
2020

OP VVV – Šablony II
ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

OP VVV

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost o podporu zaregistrována 12. 6. 2019.
PA s nabytím účinnosti 16. 10. 2019
Realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021
Projekt byl zrealizován ze zdrojů zřizovatele.

Projekt byl částečně zrealizován ze zdrojů zřizovatele

Záměr, plánují.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Podaná žádost – probíhá schvalovací proces (Rozvoj vzdělávání
ve Speciální základní škole a Praktické škole v České Kamenici II)

Realizujeme – součást projektu „Program obnovy venkova ÚK“
( POVÚK ) Zrealizováno

Realizujeme Zrealizováno

Plánujeme
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37. Mateřská škola Horní
Habartice 6, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 6, 405 02 Horní
Habartice
IČO: 72743328
RED_IZO: 600075311

38. Křesťanská základní
škola Nativity
školská právnická osoba
Potoční 51, Děčín XXXIKřešice, 405 02 Děčín
IČO: 71340882
RED_IZO: 651039720
39. Základní škola a
Mateřská škola Huntířov,
příspěvková organizace
č.p. 101, 405 02 Huntířov
IČO: 72742241
RED_IZO: 600076130

40. Mateřská škola
Arnoltice, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 34, 407 14 Arnoltice
IČO: 72741805
RED_IZO: 600075290

Záměr přes šablony – II.
„Šablony pro MŠ Horní
Habartice II“

348 200,-

2018 - 2020

OP VVV

„Živá zahrada“ revitalizace
zahrady MŠ

515 153,-

2018 - 2020

OPŽP ČR

250 000,170 000,-

5-11/2019

POV Ústeckého kraje
(program obnovy
venkova)

Výběrové řízení na zhotovitele před podpisem smlouvy
s poskytovatelem dotace (OPŽP).
V realizaci
Výběr zhotovitele před podpisem smlouvy s poskytovatelem
dotace (Ústecký kraj).
Zrealizováno

350 000,-

2020 - 2022

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Záměr přes Šablony – II.

653 561,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony – II.

968 972,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Projekt ve fyzické realizaci.

2 543 848,-

2020 - 2025

Nadace ČEZ

Projektová dokumentace připravena.

2 300 000,-

2020 - 2025

ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánujeme.

3 500 000,-

2017 - 2020
2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr (nejistá realizace).

Oprava střechy budovy MŠ

1 000 000,-

2018
2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

Snížení energetické
náročnosti budovy a výměna
zdroje vytápění

3 500 000,-

2018 - 2019

OP ŽP

Záměr, plánují
Částečně realizováno, výměna tepelného čerpadla za novější typ,
financován z rozpočtu obce.

Obnova a rozvoj venkovské
zástavby – Vybavení školní
jídelny MŠ.
Nový projektový záměr:
Záměr přes šablony – III.

Nový projektový záměr:
Vybudování nového
sportovního hřiště u školy
Nový projektový záměr:
Rekonstrukce a vybavení
zahrady Mateřské školy
Vybudování ložnice a
odpočinkové zóny pro děti v
podkrovních prostorech
stávajícího objektu, rozšíření
kapacity

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
záměr Realizace od 01. 09. 2019
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40. Mateřská škola
Arnoltice, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 34, 407 14 Arnoltice
IČO: 72741805
RED_IZO: 600075290

Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ II:
Společné vzdělávání v
Mateřské škole v Arnolticích
Nový projektový záměr:
Obnova školní zahrady –
obnova prvků, nové oplocení,
mlhoviště pro děti

2019 - 2020

OP VVV
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje – dle podmínek
dotačního titulu, zdroje
zřizovatele
OP ŽP, ESF a jiné národní
zdroje – dle podmínek
dotačního titulu, zdroje
zřizovatele

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
PA nabytí právní moci 23. 5. 2019. Realizace.

500 000,-

2020 - 2022

80 000,-

2020 - 2022

320 154,-

2017 - 2019

Rekonstrukce zahrady –
vytvoření přírodní smyslové
zahrady

350 000,-

2016 - 2020
2020 - 2023

Vybudování nové učebny
polytechnického vzdělávání a
tvořivých činností

250 000,-

2016 - 2020
2020 - 2023

Vybudování a vybavení centra
pro badatelské činnosti

250 000,-

2017 - 2018
2020 - 2023

Záměr přes Šablony – II.

434 040,-

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci, realizace od 1. 9. 2019

2020 - 2023

ESF a jiné národní zdroje –
dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje

Záměr, plánují.

2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje –
dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje

Záměr, plánují.

2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje

Záměr, plánují.

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce sociální zařízení
MŠ
Záměr přes šablony – I.

41. Mateřská škola, Česká
Kamenice,
Příspěvková organizace
Komenského 182,
407 21 Česká Kamenice
IČO: 72744839
RED_IZO: 600075346

351 438,-

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce kotelny z
plynové na tepelné čerpadlo
záměr-energetická úspora
Nový projektový záměr:
Rozšíření zahrady MŠ
vybudování ZOO koutku
záměr možnost venkovní
výuky i komunitního setkávání
Nový projektový záměr:
Rekonstrukce osvětlení v celé
budově MŠ
Záměr energetická úspora

1 500 000,-

600 000,-

350 000,-

OP VVV
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje

Záměr, plánují.

Záměr, plánují.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci
Projektu ukončen 24. 9. 2019
Záměr, plánují.
Částečně zrealizováno, plánuje se další etapa.

Záměr, plánují.

Záměr, plánují.
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42. Mateřská škola Děčín
II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace
IČO: 72744120
RED_IZO: 666000301

43. Mateřská škola, Česká
Kamenice, Palackého 141,
příspěvková organizace
Palackého 141, 40721
Česká Kamenice
IČO: 72744758
RED_IZO: 600075354

Komplexní bezbariérovost
MŠ
Komplexní bezbariérovost
MŠ Pohraniční
Přístavba MŠ Riegrova přestavba terasy na
multifunkční společenskou
místnost
ICT vybavení k podpoře
přírodovědného vzdělávání

120 000,-

2018 - 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
Pokud půjde o navýšení
kapacity, je možné čerpat
z IROP, ESF a jiné národní
zdroje, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Záměry přes šablony – I.

739 532,-

2017 - 2019

OP VVV

Záměr přes šablony – II.

912 386,-

2018 - 2020

OP VVV

800 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Částečně realizovaná oprava schodiště.

400 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

800 000,-

2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace

2016 - 2019
2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

100 000,-

2018 - 2019
2018 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.
Částečně zrealizováno.

Bezbariérová úprava objektu
MŠ, hlavní i boční vstup je
přístupný pouze po schodišti,
vnitřní prostory objektu
nejsou také řešeny jako
bezbariérové
(schodolez,
výtah není možné realizovat –
památkové chráněný objekt)
Řešení bezpečnosti dětí –
rekonstrukce oplocení
zahrady, úprava zahrady,
příjezdová cesta
Rekonstrukce sklepních
prostor na učebnu
individuální přípravy –
příprava předškolních dětí na
vstup do ZŠ – rekonstrukce 1
místnosti + pořízení vybavení
a pomůcek
Rekonstrukce ložnic –
stávající umakartové příčky
nevyhovují požárním
předpisům
Zabezpečovací zařízení u
vstupu do objektu – zajištění
bezpečnosti dětí

2 500 000,-

2020

1 300 000,-

2020

1 400 000,-

2020

Město plánuje záměr.
Město plánuje záměr.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci. Realizováno. Zrealizováno
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci.
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Rekonstrukce zimních zahrad
– využití jako učebny
Šablony II pro Mateřskou
školu Kaštánek

43. Mateřská škola, Česká
Kamenice, Palackého 141,
příspěvková organizace
Palackého 141, 40721
Česká Kamenice
IČO: 72744758
RED_IZO: 600075354

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce rozvodů
topného systému
Nový projektový záměr:
Rozšíření kapacity MŠ o
jednu třídu, rekonstrukce
šatny na třídu, vybavení třídy
Nový projektový záměr:
Rekonstrukce sklepních
prostor na šatny, tělocvičnu,
polytechnickou učebnu, WC
pro děti
Nový projektový záměr:
Revitalizace školní zahrady
Nový projektový záměr:
Dopravní přírodní hřiště na
zahradě MŠ
Zajištění bezpečnosti dětí a
objektu – kamerový systém +
elektronické otvírání dveří

44. Mateřská škola Janov,
okres Děčín, Janov č.p.
57, 405 02 Janov
IČO: 75001829
RED_IZO: 600075303

Kompletní rekonstrukce
elektroinstalace
Nový projektový záměr:
Záměr přes Šablony III
Nový projektový záměr:
Vybudování „Přírodní
zahrady“

45. Spolek nad Ploučnicí,
z.s. Františkov nad
Ploučnicí 8, 407 23
IČO: 03287289

Výuková včelnice

1 000 000,-

2017 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

496 780,-

2019 - 2021

OP VVV – Šablony II

Žádost o podporu zaregistrována 24. 5. 2019
Nabytí PA 3. 10. 2019
Realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

400 00,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

800 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.
Poznámka: nejedná se o navýšení kapacity MŠ, nově vzniklá třída
by byla využita pro snížení počtu dětí v rámci stávajících oddělení
MŠ.

1 500 000,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

500 000,-

2019 - 2021

400 000,-

2019 - 2021

100 000,-

2018
2018 - 2021

800 000,-

2018 - 2019
2018 - 2022

Bude
upřesněno
při další
aktualizaci

2020 - 2022

500 000,-

2020 - 2022

1 000 000,-

2017 - 2018

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
OP VVV – Šablony III
Národní program Životní
prostředí –Výzva č.
7/2019, Prioritní oblast 6,
podoblast 6.1 –
poskytovatel MŽP ze SFŽP
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje, granty

Záměr, plánují.
Záměr, plánují.
Záměr, plánují.
V letošním roce (2020) bude částečně zrealizováno ze zdrojů
zřizovatele – „video-zvonek)
Záměr, plánují.
Částečně zrealizováno ze zdrojů zřizovatele.
Záměr, plánují

Záměr, plánují
Probíhá zpracování projektové žádosti.

Záměr, plánují.
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46. Základní škola Dr.
Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace
IČO: 72743573
RED_IZO: 600076512

47. Základní a mateřská
škola Jurta, Školská právní
osoba
Vítězství 121, Děčín XXXIKřešice, 405 02 Děčín
IČO: 71342311
RED_IZO: 691004668
ZŘIZOVATEL:
JURTA, O.P.S., Pěší 9,
DĚČÍN XXXIII –
NEBOČADY, 405 02
IČO: 63778718

Půdní vestavba v budově
školní družiny + PD

2 000 000,-

2020

Celková výměna
vodovodních a tepelných
rozvodů

2 500 000,-

2018 - 2020

Osvětlení venkovního hřiště

Školní družina nelze
financovat z IROP,
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

800 000,-

2020

Revitalizace školního dvora

2 300 000,-

2020

Přístavba posilovny u
tělocvičny

3 000 000,-

2020

Záměr přes šablony – I.

1 126 597,-

2019

Záměr přes šablony – II.

2 531 483,-

2019 - 2021

ESIF (OP VVV)

1 000 000,-

2018 - 2019
2020 - 2021

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

733 074,-

2019 - 2021

ESIF (OP VVV)

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

3 996 000,-

2018 - 2020

ESIF (Erasmus+)

Žádost v přípravě, čekají na výzvu

2 106 000,-

2018 - 2020

ESIF (program spolupráce
Sasko-ČR)

Žádost v přípravě

1 269 000,-

2018 - 2020

ESIF (OP VVV, OPZ)

Čekají na výzvu

Nákup nových počítačů a
notebooků v rámci obnovení
zastaralé PC techniky pro
potřeby vzdělávání žáků.
Podpora škol formou
projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ
a ZŠ II.
Klíčové kompetence ve
vzdělávání pro 21. století
Badatelsky orientované
vzdělávání
Škola dnes

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt ve fyzické realizaci Zrealizováno
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost o podporu zaregistrována
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Záměr přes Šablony - II.
48. Soukromá Základní
škola a Mateřská škola
Svět, Školská právnická
osoba, Dobrovského 1402
405 02 Děčín
IČO: 71341331
RED_IZO: 691002843

49. Mateřská škola
V Rákosí,
školská právnická osoba
Krásnostudenecká
583/39, Děčín VI-Letná,
405 02 Děčín
IČO: 71341528
RED_IZO: 691004099

50. Základní umělecká
škola Česká Kamenice,
příspěvková organizace,
Komenského 481, 407
21 Česká Kamenice, IČ:
65650999
RED_IZO: 600076415

Nový projektový záměr:
Vybudování školní zahrady ZŠ
– výbava venkovních
vzdělávacích prostor a
zázemí
Nový projektový záměr:
Pořízení zázemí pro provoz
lesní MŠ
Nový projektový záměr:
Vybavení a modernizace
tělocvičny pro rozvoj
neformálního vzdělávání dětí
Záměr přes šablony – II.
Nový projektový záměr:
Úprava prostor pro
tělocvičnu pro veřejnost
Nový projektový záměr:
Odpolední klub s doprovody
na kroužky

898 609,-

2019 - 2021

ESIF (OP VVV)

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Zahájeno 02/2019

500 000,-

2020 - 2022

NPŽP
(Národní program
Životního prostředí)

Příprava pro podání žádosti na základě výzvy č. 7/2019 NPŽP

500 000,-

2020 - 2022

NPŽP
(Národní program
Životního prostředí)

Příprava pro podání žádosti na základě výzvy č. 7/2019 NPŽP

120 000,-

2019

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zrealizováno

320 310,-

2019 - 2021

500 000,-

2020 - 2022

Bude
doplněno
v rámci
aktualizace

2020 - 2022

Nový projektový záměr:
Dětská skupina pro 12 dětí

400 000,-

2020

Nákup pianin 3 ks

250 000,-

2019 - 2022

1 000 000,-

2019 - 2022

150 000,-

2018 - 2019

4 000 000,-

2019 - 2022

Klavír
Bicí nástroje (zvonkohra,
marimba, metalofon).
Fasáda budovy

ESIF (OP VVV)
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
V realizaci

V přípravě

V realizaci

Záměr, plánují.

Záměr, plánují.

Záměr, plánují.

Záměr, plánují.
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Vybudování bezpečného
vchodu do výtvarného oboru
Úprava půdních prostor pro
výtvarný obor

50. Základní umělecká
škola Česká Kamenice,
příspěvková organizace,
Komenského 481, 407
21 Česká Kamenice, IČ:
65650999
RED_IZO: 600076415

51. Speciální mateřská
škola Vilík, školská
právnická osoba, Teplická
137/172, Děčín VIII-Dolní
Oldřichov, 405 02 Děčín,
IČO: 03719995
RED_IZO: 69100726
52. Speciální základní
škola, Speciální mateřská
škola a Praktická škola,
Děčín, příspěvková
organizace, příspěvková
organizace, Teplická 65,
Děčín IX-Bynov, 405
05 Děčín,
IČO: 65082133
RED_IZO: 600023222

Úprava dvorku ZUŠ
Záměr přes šablony – II:
Rozvoj vzdělávání v Základní
umělecké škole Česká
Kamenice
Nový projektový záměr:
Vybudování speciální
samostatné učebny pro
hudební nauku
Nový projektový záměr:
Vybudování koncertního sálu
a zkušeben sboru, kapel
Podpora škol formou
projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ
a ZŠ I.
Nemovitost – rozšíření
speciální MŠ, komplexní
zařízení neurolg. Psychiatr,
SPC…

Záměr přes Šablony II

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

500 000,-

2018 - 2022

Záměr, plánují.

2 000 000,-

2019 - 2022

500 000,-

2018 - 2019
2018 - 2021

355 024,-

2019 - 2021

OP VVV – Šablony II

Žádost o podporu zaregistrována 9. 5. 2019.
PA s nabytím účinnosti 14. 10. 2019
Realizace od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

600 000,-

2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

2 000 000,-

2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Záměr, plánují.

206 144,-

2017 - 2019

ESIF (OP VVV)

Žádost o podporu splnila podmínky pro vydání právního aktu o
poskytnutí / převodu podpory nebo registračního listu.
Realizují do 31. 8. 2019. Zrealizováno

3 000 000,-

2019 - 2020

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, vlastní zdroje

761 343,-

2019 - 2021

ESIF (OP VVV)

Záměr, plánují.

Záměr, plánují.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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53. Město Česká
Kamenice
Náměstí Míru 219
407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220

54. Statutární město
Děčín, Děčín IV, Mírové
náměstí 1175/5
IČO: 00261238
55. Centrum dětí a
mládeže Benešov nad
Ploučnicí, příspěvková
organizace IČ: 71294589
IZO: 181071592

Vybudování letní scény
v areálu CDM včetně
pořízení vybavení
Záměr se takto a v tomto
rozsahu nebude realizovat.
Částečná realizace je součástí
plánovaného projektu CDM –
Rekonstrukce hřiště školní
družiny – vytvoření
environmentálního prostoru
(součástí Zásobníku CDM
Česká Kamenice), na který je
v současné době
zpracovávána projektová
žádost v rámci Výzvy č.
7/2019 Národního programu
Životní prostředí –
poskytovatele MŽP ze SFŽP.

Jedná se o záměr, probíhá projektová příprava.
Venkovní aktivity, volnočasové aktivity s kulturním zaměřením –
kroužky: divadelní, hudební, pěvecké, včetně pořízení vybavení:
lavičky, plátno, projektor, včetně terénních úprav

2 000 000,-

2018

20 000 000,-

2020 - 2023

OP VVV

Technický klub Děčín

8 400 000,-

2020 - 2023

OP VVV

Záměr přes Šablony – II.

1 132 378,-

2018 - 2020

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Realizace od 1. 10. 2018

2019 - 2021

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
V realizaci

2 700 000,-

2020 - 2024

ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánují záměr

500 000,-

2020 - 2022

Výzva č. 7/2019 v rámci
Národního programu
Životního prostředí

Příprava žádosti v roce 2020

6 200 000,-

2020 - 2026

Výzva č.02_19_078 IKAP
II.

Přípravná fáze projektu – příprava smluv k podpisu

Inkluze III

Záměr přes Šablony – II.

56. Centrum dětí a
mládeže Česká Kamenice,
příspěvková organizace
IČ: 64707130
IZO: 600076580

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje

1 373 122,-

Nový projektový záměr:
Rekonstrukce půdního
prostoru – prostor pro další
zájmovou činnost
Nový projektový záměr:
Rekonstrukce hřiště školní
družiny – vytvoření
environmentálního prostoru
Nový projektový záměr:
Technické kluby

Záměr – momentálně probíhá příprava projektu, žádosti o dotaci,
stanovení aktivit a výstupů projektu.
Záměr – momentálně probíhá příprava projektu, žádosti o dotaci,
stanovení aktivit a výstupů projektu.
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pokračování z předchozí
strany

56. Centrum dětí a
mládeže Česká Kamenice,
příspěvková organizace
IČ: 64707130
IZO: 600076580

57. Lesní mateřská škola
Vážka, příspěvková
organizace, okres Děčín,
Srbská Kamenice 54,
407 15 Srbská Kamenice
IČO: 06379796
RED_IZO: 691011613

Nový projektový záměr:
Oprava původních
špaletových interiérových
dveří (2x) a špaletových
balkonových dveří (1x)
Nový projektový záměr:
Renovace původního
dřevěného obložení na
chodbě školní družiny
Nový projektový záměr:
Aparatura na jednorázové,
kulturní akce, pobytové akce
Nový projektový záměr:
Úpravy pro celoroční užívání
turistické ubytovny Bezděz
Nový projektový záměr:
Oprava špaletových oken
v přízemí zimní zahrady

Záměr přes Šablony – II.
Rozvoj vzdělávání v Lesní
mateřské škole Vážka

120 000,-

2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

185 000,-

2020 - 2022

ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Plánujeme, záměr.

50 000,-

2020 - 2022

250 000,-

2020 - 2021

100 000,-

2020 - 2024

344 971,-

2019 - 2021

ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje
– dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

OP VVV – Šablony II

Plánujeme, záměr.

Plánujeme, záměr.

Plánujeme, záměr.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Žádost schválena - probíhá příprava právního aktu.
PA s nabytím účinnosti dne 14. 8. 2019
Realizace od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021
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Schválil Řídicí výbor MAP II pro SO ORP Děčín jako aktuální platnou Verzi 5.0 schválenou
hlasováním PER – ROLLAM, dne 31. 1. 2020

Miroslava
Šmídová

Digitálně podepsal Miroslava
Šmídová
Datum: 2020.01.31 14:11:35
+01'00'

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mgr. Miroslava Šmídová
Předsedkyně Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

AKTUALIZACE – LEDEN 2020

PŘÍLOHA Č. 3 - ÚPRAVY/DOPLNĚNÍ
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín
Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611
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Datum zveřejnění
změny

Strana

Popis změny

Důvod provedení změny

1.

31. 1. 2020

3.

Doplněn úvod

Dle aktualizované 3. verze Postupů MAP II (struktura dokumentu – strategické části)

2.

31. 1. 2020

7.

Aktualizace popisu zapojení aktérů

Aktualizováno v rámci postupné aktualizace dokumentu MAP na základě metodiky
projektu (Postup MAP II, ver. 3)

3.

31. 1. 2020

8. – 11.

Kapitola Priority rozvoje vzdělávání v území MAP
doplněna jako samostatná kapitola

Dle aktualizované 3. verze Postupů MAP II, doplněn popis priorit a popis vazeb
jednotlivých priorit na existující strategie.

4.

31. 1. 2020

12.

Upraveny názvu cílů 1.1 a 2.1

Na základě jednání RT a PS v rámci aktualizace dokumentu MAP byly názvy cílů
upraveny pro lepší výstižnost.

5.

31. 1. 2020

13.

Aktualizován postup aktualizace návrhu a popisu cílů

Dle aktualizované 3. verze Postupů MAP II a realizace podaktivity 2.8 Místní akční
plánování.

6.

31. 1. 2020

14. – 33.

Aktualizována povinná, doporučená a volitelná opatření

Dle aktualizované 3. verze Postupů MAP II a realizace podaktivity 2.8 Místní akční
plánování.

7.

31. 1. 2020

14.

Priorita 1. Cíl 1.1 – upraven název a popis cíle

Na základě jednání RT, PS a ŘV v rámci aktualizace dokumentu MAP a realizace
podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

8.

31. 1. 2020

21.

Priorita 2. Cíl 2.1 – upraven název cíle

Na základě jednání RT, PS a ŘV v rámci aktualizace dokumentu MAP a realizace
podaktivity 2.8 Místní akční plánování.

9.

31. 1. 2020

34. – 35.

Doplněna kapitola Referenční rámec

Dle aktualizované 3. verze Postupů MAP II (struktura dokumentu – strategické části)

PŘÍLOHA č. 1 – INVESTIČNÍ PRIORITY (IROP) – veškeré
změny a aktualizace jsou v PŘÍLOZE Č. 1 – INVESTIČNÍ
PRIORITY (IROP) vyznačeny červeně

V měsíci 12/2019 – 01/2020 proběhla revize a kontrola projektových záměrů
uvedených v PŘÍLOZE Č. 1 - INVESTIČNÍ PRIORITY (IROP) – Verze 4.0 ze dne 31. 07.
2019. Opět byli osloveni všichni zapojení aktéři projektu, aby zkontrolovali, upravili a
případně doplnili své projektové záměry – na základě těchto změn byla provedena
aktualizace projektových záměrů zařazených v PŘÍLOZE Č. 1 – INVESTIČNÍ PRIORITY
(IROP).

10.

31. 1. 2020

36. – 46.

11.

31. 1. 2020

47. – 73.

PŘÍLOHA Č. 2 – ZÁSOBNÍK DALŠÍCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ)
– veškeré změny a aktualizace jsou v PŘÍLOZE Č. 2 –
ZÁSOBNÍK DALŠÍCH ZÁMĚRŮ vyznačeny červeně.

V měsíci 12/2019 – 01/2020 proběhla revize a kontrola projektových záměrů
uvedených v PŘÍLOZE Č. 2 – ZÁSOBNÍK DALŠÍCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ) – Verze 4.0 ze dne
31. 07. 2019. Opět byli osloveni všichni zapojení aktéři projektu, aby zkontrolovali,
upravili a případně doplnili své projektové záměry – na základě těchto změn byla
provedena aktualizace projektových záměrů zařazených v PŘÍLOZE Č. 2 – ZÁSOBNÍK
DALŠÍCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ).

12.

31. 1. 2020

77. – 84.

PŘÍLOHA Č. 4 – ZÁSOBNÍK ZREALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ
(OSTATNÍ) – doplněn zásobník s realizovanými a
vyloučenými projekty z přílohy č. 2.

Pro doplnění zásobníků projektů SR byla vytvořena PŘÍLOHA Č. 4 – ZÁSOBNÍK
ZREALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ), příloha obsahuje záměry, které byly
v předchozích aktualizacích vyloučeny nebo zrealizovány..
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Schválil Řídicí výbor MAP II pro SO ORP Děčín jako aktuální platnou Verzi 5.0 schválenou
hlasováním PER – ROLLAM, dne 31. 1. 2020

Miroslava Šmídová

Digitálně podepsal Miroslava
Šmídová
Datum: 2020.01.31 14:12:09 +01'00'

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mgr. Miroslava Šmídová
Předsedkyně Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

AKTUALIZACE – LEDEN 2020

PŘÍLOHA Č. 4 - ZÁSOBNÍK ZREALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ)
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín
Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín

77

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

Název projektu

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Zdroj financování

Realizováno
/
komentář:

1. Základní škola Děčín I, Komenského náměstí
622/3, příspěvková organizace
IČO: 72743492, RED_IZO: 600076237
2. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177, příspěvková organizace
IČO: 72744367, RED_IZO: 600076059
3. Základní škola Děčín II, Kamenická 1145,
příspěvková organizace
IČO: 72743735, RED_IZO: 600076504
4. Základní škola a Mateřská škola Děčín III.,
Březová 369/25, příspěvková organizace
IČO: 72744529, RED_IZO: 600076245

5. Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na
Pěšině 330, příspěvková organizace
IČO: 72744057, RED_IZO: 600076539

6. Základní škola a Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo nám., příspěvková organizace
IČO: 72743816, RED_IZO: 600076253
7. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace
IČO: 72743891, RED_IZO: 600076261
8. Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12, příspěvková organizace
IČO: 72743972, RED_IZO: 600076288
9. Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní
1544/5, příspěvková organizace
IČO: 47274743, RED_IZO: 600076016

Zateplení objektu přístavby školy

3 000 000,-

2017 - 2018

Kotelna školy – výměna kotlů nebo připojení na
dálkové vytápění (v jednání)

1 500 000,-

2017

400 000,-

2017

Rekonstrukce zahrady MŠ Rakovnická
Vnější odvodnění pavilonů A, B a jejich statické
zajištění

1 500 000,-

2017 - 2018

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně

1 500 000,-

2017 - 2018

Výstavba nového multifunkčního hřiště s
umělým povrchem a atletickým oválem

6 500 000,-

2017 - 2018

Sanace statických poruch objektů

4 300 000,-

Školní družina Klostermannova - kompletní
výměna elektrorozvodů a elektroinstalace.

1 000 000,-

OP ŽP, ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele

2018
2018
Převedeno do
přílohy č. 1

Nelze z IROP
ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele
Nelze z IROP
ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele

2018

2016

Nelze z IROP

2017

2017

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele, vlastní zdroje

2017

2016 - 2017

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele

2017
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10. Základní škola Děčín XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace
IČO: 72744448, RED_IZO: 600076296

ZŠ Míru (Boletice) – snížení energetické
náročnosti

5 500 000,-

2018

OP ŽP, ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

Záměr
sloučen
se souhrnným
projektem na
snížení
energetické
náročnosti
školy

11. Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace
IČO: 49888544, RED_IZO: 600075567

Bezbariérovost MŠ Děčín XXXII, Májová 372 +
okolní plochy (chodníky)

1 000 000,-

2017

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele, vlastní zdroje

2017

Komplexní bezbariérovost ŠJ

2 500 000,-

2018

11 500 000,-

2017 - 2018

OP ŽP, ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

2019

1 000 000,-

2017

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele, vlastní zdroje

2017

12. Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace
IČ: 72744138, RED_IZO: 600076601

Snížení energetické náročnosti ŠJ Sládkova
MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění

13. Mateřská Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace
IČO: 72744286, RED_IZO: 666000336

Převedeno do
přílohy č. 1

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele
ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele

MŠ Moskevská - výtah na potraviny

200 000,-

2017 - 2018

2019

MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu

550 000,-

2017 - 2018

Záměr přes šablony – I.

509 183,-

2017

Rekonstrukce jídelny a kuchyně včetně
vybavení

900 000,-

2018 - 2019

Rekonstrukce půdního prostoru DDM Teplická

850 000,-

2017 - 2019

Oprava a zateplení střešního pláště - DDM
Boletice

1 400 000,-

2017 – 2018

OP ŽP, ESF a jiné národní zdroje,
zdroje zřizovatele

2018

Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova

3 100 000,-

2017 - 2018

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele

2019

2018

14. Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1,
příspěvková organizace
IČO: 72744201, RED_IZO: 666000271
15. Základní škola a Mateřská škola Dolní
Habartice, okres Děčín, 40502 Dolní Habartice 152
IČO: 72744537, RED_IZO: 600076440
16. Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace
IČO: 70949565, RED_IZO: 600076555
17. Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3,
příspěvková organizace
IČ: 47274247, RED_IZO: 600076571
18. Mateřská škola Valkeřice, příspěvková
organizace
40724 Valkeřice 273
IČO: 72744251, RED_IZO: 600075681

OP VVV
ESF a jiné národní zdroje - dle
podmínek dotačního titulu, zdroje
zřizovatele

2019
2019
Převedeno do
přílohy č. 1

Výměna starých oken a dveří v budově MŠ

150 000,-

2017

zřizovatel

2019

Záměr přes šablony – I.

201 460,-

2017

OP VVV

2019
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19. Všechny základní školy v Děčíně
20. Mateřská škola Dobrná, příspěvková
Organizace, 40741 Dobrná 109
IČO: 72741848, RED_IZO: 600075486
21. Základní škola a Mateřská škola Benešov nad
Ploučnicí, příspěvková organizace
Opletalova 699, 40722 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 70947112, RED_IZO: 600076211
22. Základní škola a Mateřská škola Heřmanov,
okres Děčín, 40502 Heřmanov 120
IČO: 71009485, RED_IZO: 600076067
23. MAS Labské skály, z.s.
Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČO: 27010066
24. Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková
organizace, Školní 287, 40701 Jílové
IČO: 72744090, RED_IZO: 650064321
25. Mateřská škola Jílové, okres Děčín
příspěvková organizace, Průběžná 299, Kamenná,
407 01 Jílové
IČO: 72744014, RED_IZO: 666000123
26. Základní škola a Mateřská škola Markvartice,
příspěvková organizace
40742 Markvartice 197
IČO: 72744774, RED_IZO: 600076229
27. Mateřská škola, Malá Veleň-Jedlka čp. 46,
okres
Děčín, příspěvková organizace
Jedlka 46, 405 02 Malá Veleň
IČO: 75012995, RED_IZO: 600075940
28. Mateřská škola Malšovice, okres Děčín
40502 Malšovice 95
IČO: 71010548, RED_IZO: 600075478
29. Mateřská škola Těchlovice, okres Děčín,
příspěvková organizace
40502 Těchlovice 37
IČO: 72742593, RED_IZO:600075974
30. Mateřská škola Velká Bukovina, příspěvková
organizace

Záměr přes šablony – I.

1 726 443,-

2016 - 2018

OP VVV

2018

350 000,-

2017

Dle podmínek dotačního titulu
(zatím vlastní zdroje školy)

2019

0,-

2016

ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatele, vlastní zdroje

2017

Regionální učebnice vlastivědy

200 000,-

2018

ESF a jiné národní zdroje – dle
podmínek dotačního titulu, vlastní
zdroje, granty

Záměr přes šablony – I.

990 808,-

2016

OP VVV

2019

Záměr přes šablony – I.

596 909,-

2018

OP VVV

2018

Záměr přes šablony – I.
Dopravní hřiště – Rozvoj
BESIP, jízdní zodpovědnost,
zdravovědy

810 221,-

2017

OP VVV
ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

2019

Vybavení pedagogického sboru notebooky
Renovace školní zahrady – výstavba
sportovního hřiště
- projekt dokončen zřizovatelem

Nebude
realizováno

Nebude
realizováno

2 000 000,-

2018 - 2019

Záměr přes šablony – II.

0,-

2017 - 2019

OP VVV

Nebude
realizováno

Záměr přes šablony – I.

243 932,-

2017

OP VVV

2018

Záměr přes šablony – I.

238 581,-

2017 - 2019

OP VVV

2019
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40729 Velká Bukovina 184
IČO: 72745401, RED_IZO: 600075320
31. Základní škola a Mateřská škola Verneřice,
příspěvková organizace
40725 Verneřice, Mírové náměstí 141
IČO: 71012524, RED_IZO: 600076393
32. Základní škola Malšovice, okres Děčín
Vilsnická 31, 40502 Děčín
IČO: 75041383, RED_IZO: 650075609
33. Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium
Česká Kamenice
Palackého 535, 40721 Česká Kamenice
IČO: 47274735, RED_IZO: 600076431
34. Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice,
příspěvková organizace
40713 Ludvíkovice 68
IČO: 72742313, RED_IZO: 600076466
35. Speciální základní škola a Praktická škola,
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková
organizace
40721 Česká Kamenice, Jakubské náměstí 113
IČO: 63155931, RED_IZO: 600023231
36. Základní škola a Mateřská škola
Dobkovice, příspěvková organ.
40703 Dobkovice 83
IČO: 72745258, RED_IZO: 600076121
37. Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 6, 405 02 Horní Habartice
IČO: 72743328, RED_IZO: 600075311
38. Křesťanská základní škola Nativity
školská právnická osoba
Potoční 51, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín
IČO: 71340882, RED_IZO: 651039720
39. Základní škola a Mateřská škola Huntířov,
příspěvková organizace

Záměr přes šablony – II.

0,-

2018

OP VVV

Nebude
realizováno

Záměr přes šablony – II.

0,-

2017 - 2019

OP VVV

Nebude
realizováno

200 000,-

2018 - 2020

ESF a jiné národní zdroje - dle
podmínek dotačního titulu, zdroje
zřizovatele

6 800 000,-

2019 - 2020

202 960,-

2017 - 2019

OP VVV

2 000 000,-

2016 - 2018

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele

Zařízení keramické dílny

100 000,-

2017 - 2018

Přírodovědná laboratoř

230 000,-

2017 - 2018

Záměr přes šablony – I.

242 598,-

2016 - 2017

OP VVV

Nebude
realizováno
Nebude
realizováno
2018

Záměr přes šablony – I.

322 293,-

2017

OP VVV

2018

Záměr přes šablony – I.

514 684,-

2016 - 2017

OP VVV

2017

Venkovní kamerový systém

Rekonstrukce půdních prostor na ZŠ

Záměr přes šablony – I.

Úprava podkrovních prostor
na učebnu
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2019

Nebude
realizováno

2019

Nebude
realizováno
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č.p. 101, 405 02 Huntířov
IČO: 72742241, RED_IZO: 600076130
40. Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 34, 407 14 Arnoltice
IČO: 72741805, RED_IZO: 600075290
41. Mateřská škola, Česká Kamenice, příspěvková
organizace, Komenského 182, 407 21 Česká
Kamenice
IČO: 72744839, RED_IZO: 600075346
42. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12,
příspěvková organizace
IČO: 72744120, RED_IZO: 666000301
43. Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého
141, příspěvková organizace
Palackého 141, 40721, Česká Kamenice
IČO: 72744758, RED_IZO: 600075354
44. Mateřská škola Janov, okres Děčín, Janov č.p.
57, 405 02 Janov
IČO: 75001829, RED_IZO: 600075303
45. Spolek nad Ploučnicí, z.s. Františkov nad
Ploučnicí 8, 407 23
IČO: 03287289
46. Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
IČO: 72743573, RED_IZO: 600076512
47. Základní a mateřská škola Jurta, Školská
právní osoba
Vítězství 121, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín
IČO: 71342311, RED_IZO: 691004668
ZŘIZOVATEL:
JURTA, O.P.S., Pěší 9, DĚČÍN XXXIII – NEBOČADY,
405 02, IČO: 63778718
48. Soukromá Základní škola a Mateřská škola
Svět, Školská právnická osoba, Dobrovského 1402
405 02 Děčín
IČO: 71341331, RED_IZO: 691002843
49. Mateřská škola V Rákosí, školská právnická
osoba

ESF a jiné národní zdroje dle podmínek dotačního
titulu, zdroje zřizovatele,
vlastní zdroje
Možná z OP ŽP,
ESF a jiné národní zdroje, zdroje
zřizovatel

Zabezpečení objektu pro
umožnění výuky 2-letých
dětí, nákup vybavení

500 000,-

2018 - 2020

MŠ Riegrova - revitalizace školní zahrady MŠ
Pohraniční s environmentálními prvky

550 000,-

2018

Záměr přes šablony – I.

384 012,-

2017 - 2018

OP VVV

2018

Záměr přes šablony – II.

0,-

2018 - 2020

OP VVV

Nebude
realizováno

480 453,-

2017/2018

ESIF (OP VVV)

2018

1 566 000,-

2015 - 2018

ESIF (Erasmus+)

2018

Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

494 826,-

2017 - 2019

ESIF (OP VVV)

2018

Podpora škol formou
projektů zjednodušeného

225 804,-

2017 - 2019

ESIF (OP VVV)

2019

Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Using Nature as a Foceful Learning Arena
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Nebude
realizováno

2019
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Krásnostudenecká 583/39, Děčín VI-Letná,
405 02 Děčín
IČO: 71341528, RED_IZO: 691004099
50. Základní umělecká škola Česká Kamenice,
příspěvková organizace,
Komenského 481, 407 21 Česká Kamenice,
IČ: 65650999, RED_IZO: 600076415
51. Speciální mateřská škola Vilík, školská
právnická osoba, Teplická 137/172, Děčín VIIIDolní Oldřichov, 405 02 Děčín,
IČO: 03719995, RED_IZO: 69100726
52. Speciální základní škola, Speciální mateřská
škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková
organizace, Teplická 65, Děčín IX-Bynov, 405 05
Děčín,
IČO: 65082133, RED_IZO: 600023222
53. Město Česká Kamenice
Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
IČ: 00261220
54. Statutární město Děčín, Děčín IV, Mírové
náměstí 1175/5
IČO: 00261238
55. Centrum dětí a mládeže Benešov nad
Ploučnicí, příspěvková organizace IČ: 71294589
IZO: 181071592
56. Centrum dětí a mládeže Česká Kamenice,
příspěvková organizace
IČ: 64707130, IZO: 600076580
57. Lesní mateřská škola Vážka, příspěvková
organizace, okres Děčín, Srbská Kamenice 54,
407 15 Srbská Kamenice
IČO: 06379796, RED_IZO: 691011613

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Vybudování sprchového koutu pro taneční
soubor

Podpora škol formou
projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

50 000,-

2017 - 2018

ESF a jiné národní zdroje dle
podmínek dotačního titulu, zdroje
zřizovatele

313 835,-

2017 - 2019

ESIF (OP VVV)
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Nebude
realizováno

2019
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Schválil Řídicí výbor MAP II pro SO ORP Děčín jako aktuální platnou Verzi 5.0 schválenou
hlasováním PER – ROLLAM, dne 31. 1. 2020

Miroslava
Šmídová

Digitálně podepsal Miroslava
Šmídová
Datum: 2020.01.31 14:13:38
+01'00'
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Mgr. Miroslava Šmídová
Předsedkyně Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín
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