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Vize
Moderně vybavená a reprezentativně vyhlížející jak nová, tak i stávající školská zařízení v OPR Most
nabízející kvalitní a pro všechny dostupné vzdělávání respektující inkluzivní principy. Proces vzdělávání
je zprostředkován kvalifikovanými, kreativními a motivovanými pedagogy, jimž jsou zajištěny
adekvátní podmínky pro výkon jejich povolání. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci vzájemně sdílející
zkušenosti a příklady dobré praxe při dosahování pedagogických cílů úzce spolupracují s dalšími
aktéry vzdělávání. Síť zařízení v oblasti předškolního a základního školství je ve svém edukačním
snažení podpořena širokou nabídkou kvalitního a dostupného neformálního a zájmového vzdělávání
a také systematickou a cílenou podporou ze strany zřizujících subjektů tak, aby bylo u dětí a žáků
maximalizováno dosažení klíčových kompetencí. Společným cílem všech relevantních aktérů na poli
vzdělávání v ORP Most je nárůst počtu vzdělaných, sebevědomých, zodpovědných, pozitivně
smýšlejících a na trhu práce uplatnitelných osobností, jejichž přáním nebude region po dokončení
školní docházky, či studia opustit, ale naopak svým přispěním podpořit jeho růst po stránce
ekonomické, sociální i kulturní.

Popis zapojení aktérů

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Most (zkráceně MAP II ORP Most) je
projektem plynule navazujícím na předcházející MAP I (Tvorba místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání ORP Most). Jeho zpracovatelem je stejně jako v případě předchozího projektu statutární
město Most, které při jeho realizaci spolupracuje se všemi relevantními aktéry působícími na území
ORP Most v oblasti předškolního, základního, zájmového i neformálního vzdělávání dětí a žáků do
věku 15 let.

Již před začátkem MAP I byli relevantní aktéři vzdělávání na Mostecku osloveni s výzvou k zapojení se
do projektu. Účast potvrdilo 100 % oslovených subjektů. Stejně tak tomu bylo i při zjišťování zájmu o
zapojení do navazujícího projektu MAP II ORP Most. Za vzdělávací instituce se účastní celkem 15
základních škol (běžných i speciálních, veřejných i soukromých), 3 sloučené základní a mateřské školy,
7 mateřských škol (a 15 odloučených pracovišť MŠ Lidická), 2 základní umělecké školy a Středisko
volného času. Zapojeny jsou subjekty státní i soukromé. Do spolupráce v rámci aktivit projektu MAP II
ORP Most jsou zapojeny i další místní instituce, jako je např. Městská knihovna Most, střední školy
aj., ale také externí spolupracovníci.
Cílem MAP je posílit komunikaci a vazby mezi jednotlivými subjekty vzdělávací politiky v území
a navrhnout strategii, která povede ke zkvalitňování výuky, neformálního vzdělávání a práce s dětmi
a žáky do 15 let.

Hlavním orgánem pro schvalování výstupů jednotlivých etap v rámci tvorby dokumentu MAP je řídicí
výbor (dále jen ŘV). ŘV se skládá ze zástupců realizátora projektu MAP, zástupců zřizovatelů škol,
vedení škol, pedagogů, školních družin, školních klubů, zájmového a neformálního vzdělávání,
zástupce KAP a Ústeckého kraje, zástupce SRP, rodičů, obcí, které nezřizují školu (ale děti a žáci z
těchto obcí navštěvují školy v území), obcí, lokálního konzultanta Agentury sociálního začleňování,
zástupce MAS Naděje.
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První jednání ŘV se v rámci projektu MAP I konalo 3. 6. 2016 ve velké zasedací místnosti Magistrátu
města Mostu. Byl představen realizační tým, byli ustanoveni předseda, místopředseda a tajemník ŘV,
projednával a schvaloval se jednací řád a statut. Během realizace MAP I i následného MAP II dochází
k průběžné aktualizaci ve složení ŘV. Na prvním zasedání nového ŘV pro projekt MAP II dne 14. 11.
2018 byly schváleny aktualizované verze statutu a jednacího řádu ŘV.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Most (dále jen SR) vzniká ve spolupráci všech
zúčastněných aktérů vzdělávacích institucí. Jeho finální verze pro projekt MAP I byla schválena
společně s finálním dokumentem MAP dne 29. 5. 2018. V rámci projektu MAP II došlo již dvakrát
k aktualizaci dokumentu a to zejména jeho části obsahující projektové záměry (investiční i
neinvestiční) zapojených subjektů. Celková aktualizace dokumentu by měla proběhnout během
letošního školního roku (2019/2020) společně s kompletní aktualizací dokumentace MAP.
Podklady pro ŘV připravuje realizační tým MAP II ORP Most ve spolupráci se členy pracovních skupin.
Aktualizaci projektových záměrů v SR řeší RT MAP přímo se zástupci jednotlivých škol a dalších
zapojených subjektů, jsou tak vždy zohledněny jejich aktuální potřeby.

V souladu s platným komunikačním plánem je před schválením SR MAP předložen všem relevantním
aktérům vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let na Mostecku k připomínkování. Členům ŘV a
pracovních skupin a také všem kontaktním osobám ze zapojených škol je zaslán návrh SR e-mailem.
Možnost připomínkování veřejností je zajištěna zveřejněním návrhu dokumentu na webových
stránkách www.mapmostecko.cz. Informace o aktualizaci je též zveřejněna na facebookovém profilu
projektu MAP II ORP Most (www.facebook.com/mapmostecko).
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Přehled priorit a cílů

Tabulka 1: Přehled priorit a cílů nastavených ve Strategickém rámci MAP

Priorita

Cíl

1.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace učeben a jejich
vybavení především s ohledem na klíčové kompetence
a bezbariérovost
1.2 Zavádění opatření vedoucích k posilování individuálního
1. Moderní, dostupné a přístupu k žákům a principu inkluze na základních školách

kvalitní
vzdělávání

základní

1.3 Zvyšování a rozvoj kompetencí a motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků základních škol
1.4 Zkvalitňování kariérového poradenství na základních školách
1.5 Rozvoj gramotností u žáků ZŠ

2. Moderní,
dostupné
a kvalitní
předškolní
vzdělávání a výchova

3. Atraktivní a efektivní
neformální a zájmové
vzdělávání

4. Spolupráce,
a komunikace
5. Rekonstrukce,
infrastruktura
a konektivita

sdílení

6. Rozvoj polytechnického
vzdělávání

2.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace prostorů a tříd
předškolního vzdělávání v rámci zvyšování kvality, dostupnosti
a bezpečnosti
2.2 Rozvoj pregramotností u dětí MŠ
2.3 Zavádění opatření vedoucích k posilování individuálního
přístupu k dětem a principu inkluze v mateřských školách
2.4 Zvyšování a rozvoj kompetencí a motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků mateřských škol
3.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a učeben
neformálního a zájmového vzdělávání v rámci zvyšování nabídky,
kvality a dostupnosti
3.2 Zvyšování kvality a široká nabídka neformálního a zájmového
vzdělávání
3.3 Zvyšování a rozvoj kompetencí a motivace pedagogických
i nepedagogických
pracovníků v
oblasti
neformálního
a zájmového vzdělávání
4.1 Vzájemná spolupráce a propojení mezi jednotlivými
institucemi a aktéry vzdělávání v ORP Most
4.2 Setkávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe
4.3 Sdílené prostředí, prostory, odborní pracovníci a vzdělávací
pomůcky
5.1 Zvýšení a zkvalitnění konektivity vzdělávacích zařízení
5.2 Udržování a obnova technického zařízení budov a venkovních
prostranství vzdělávacích institucí
5.3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sdílených prostor
základních a mateřských škol (tělocvičny, jídelny, družiny, aj.)
6.1 Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku
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Přehled vazeb na povinná, doporučená a volitelná opatření MAP
Tabulka 2: Přehled vazeb na nepovinná, doporučená a volitelná opatření MAP

OPATŘENÍ MAP - přehled použitých zkratek
Druh opatření
POVINNÁ
OPATŘENÍ
(PO):
DOPORUČENÁ
OPATŘENÍ
(DO):

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze - kvalita

Použitá
zkratka
PO1

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených
školním neúspěchem

PO3

Popis opatření

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

Rozvoj podnikavosti, iniciativy a tvořivosti dětí a žáků

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

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího
jazyka

VO2

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Investice do rozvoje kapacit základních škol

Tabulka 3: Úrovně vazeb na opatření MAP

ÚROVNĚ VAZBY NA OPATŘENÍ MAP - přehled použitých symbolů
Použitý symbol

SILNÁ

+++

SLABÁ

+

STŘEDNÍ

DO2
DO3

Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP
PPR

Úroveň vazby

DO1

Kariérové poradenství na základních školách
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

PRŮŘEZOVÁ
A VOLITELNÁ
OPATŘENÍ (VO):

PO2

++

VO1
VO3
VO4
VO5
VO6
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Priority a cíle
Tabulky 4 – 22: Priority a cíle MAP

Priorita

1. Moderní, dostupné a kvalitní základní vzdělávání
1.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace učeben a jejich vybavení
především s ohledem na klíčové kompetence a bezbariérovost
Cílem je vybudovat a vybavit prostory jednotlivých škol pro výuku tak, aby
odpovídaly potřebám pedagogů a žáků při výuce a to jak prostorově, tak
také materiálně a pokud možno naplňovaly účel bezbariérovosti.

Cíl a popis
cíle

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

Indikátory

Z průzkumu vyplynulo, že vybavení učeben většiny škol v ORP Most je
zastaralé, nemoderní a svou četností a rozsahem často ani neodpovídá
potřebám výuky.
Důraz bude kladen na vybavení učeben z hlediska polytechnického
vzdělávání (učebny přírodovědných, technických a řemeslných oborů),
digitálních kompetencí a cizích jazyků.
Většina škol v ORP Most není bezbariérová, proto je naším cílem také
zvýšení dostupnosti prostorů škol pro žáky se sníženou schopností
pohybu.

PO2++, PO3+++, DO1++, DO2+++, VO1+++, VO2+++, VO3+, VO4+, VO5++







Počet nově vybavených učeben
Počet zrekonstruovaných učeben
Počet nově vybudovaných a zařízených učeben
Počet bezbariérových řešení
Počet realizovaných projektů z IROP
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Priorita

1. Moderní, dostupné a kvalitní základní vzdělávání
1.2 Zavádění opatření vedoucích k posilování individuálního přístupu
k žákům a principu inkluze na základních školách
Naším cílem v rámci MAP do roku 2023 je posílit individuální přístup
pedagogů
k
žákům
přenesením
kompetencí
na
více
pedagogických / odborných pracovníků ve třídách, rozvíjet jejich
kompetence v oblasti inkluze a vybavit školy kompenzačními
a vzdělávacími pomůckami pro žáky se SVP.

Cíl a popis
cíle

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

Indikátory

V rámci místního šetření vyplynulo, že školy v ORP Most nejsou
dostatečně finančně, materiálně i personálně vybaveny pro uplatňování
principů inkluze a individuálního přístupu k žákům. Ve školách scházejí
asistenti pedagogů, možnost využití více pedagogů ve třídě (případně
dělení tříd), speciální pedagogové a asistenti pro cizince. Nedostatečné je
i vybavení škol kompenzačními pomůckami pro žáky se SVP.
Stávající pedagogické pracovníky bude potřeba průběžně školit
v zavádění a uplatňování inkluzivních přístupů.
Zvláštní pozornost bychom pak v otázce společného vzdělávání chtěli
věnovat stále aktuálnější problematice narůstající agresivity, poruch
chování u žáků a jejímu řešení. Naším dalším cílem v oblasti inkluze je
zajistit efektivní a bezpečné vzdělávání pro všechny žáky ZŠ v ORP Most.

PO2++, PO3+++, DO1++, DO2++, DO3+, VO1+, VO2+, VO3+, VO4 +






Počet ks pořízeného vybavení, či pomůcek
Počet pedagogických pracovníků, kteří absolvovali vzdělávací akci
s inkluzivní tematikou
Počet žáků na 1 pedagogického pracovníka
Počet asistentů pedagoga
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Priorita

1. Moderní, dostupné a kvalitní základní vzdělávání
1.3 Zvyšování a rozvoj kompetencí a motivace
i nepedagogických pracovníků základních škol

pedagogických

Cílem je zvyšovat kvalitu vzdělávání prostřednictvím motivovaných,
kvalifikovaných,
kompetentních
a
kreativních
pedagogických
i nepedagogických pracovníků vzdělávacích zařízení.
Cíl a popis
cíle

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

Priorita
Cíl a popis
cíle

V rámci systematického zvyšování kvality vzdělávání je potřeba
pedagogické i nepedagogické pracovníky průběžně vzdělávat a školit.
Pedagogické pracovníky především na novodobé trendy a přístupy ve
výuce (prostřednictvím seminářů, workshopů, výměnných pobytů,
vzájemných hospitací a sdílení zkušeností). Důraz bude kladen také na
rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, rozvoj iniciativy a
kreativity ve výuce. Vzdělání ostatních pracovníků ve školství je třeba
průběžně doplňovat a prohlubovat dle potřeb školy a profilací
jednotlivých zaměstnanců s využitím v praxi a to tak, aby byl zajištěn
plynulý a bezproblémový chod organizací.

PO2+++, PO3++, všechna DO+++, VO1234+++, VO6++






Počet realizovaných vzdělávacích akcí
Podíl pracovníků účastnících se vzdělávacích akcí
Počet obdržených certifikátů a akreditovaných osvědčení
Počet nových kvalifikovaných učitelů (doplnění specializace..)

1. Moderní, dostupné a kvalitní základní vzdělávání
1.4 Zkvalitňování kariérového poradenství na základních školách
Cílem je zajištění dostatečného počtu kvalitních kariérových poradců na
základních školách efektivně spolupracujících jak s žáky a rodiči, tak i se
středními školami, učilišti, potencionálními zaměstnavateli budoucích
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absolventů a dalšími odborníky (psycholog aj.)

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

Priorita

V oblasti kariérového poradenství je naší prioritou nárůst kvalifikovanosti
a kompetentnosti osob poskytujících informace budoucím absolventům
základního vzdělávání. Prohloubíme spolupráci škol, vycházejících žáků
a jejich zákonných zástupců, čímž napomůžeme absolventům základních
škol objektivně zhodnotit své předpoklady k dalšímu vzdělávání
a usnadníme jejich orientaci v aktuálních potřebách regionálního trhu
práce. Rovněž posílíme informační propojenost klíčových institucí
v oblasti kariérového poradenství – základních škol, středních škol, Úřadu
práce Most či dalších institucí a v neposlední řadě také cílových příjemců
budoucích pracovních sil (zaměstnavatelů).
Kvalitní kariérové poradenství na základních školách vnímáme jako jeden
z klíčových prostředků pro zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti v ORP
Most.

PO2+, PO3++, DO1++, DO2++, DO3+++, VO12346+




Počet kvalifikovaných pracovníků v oblasti kariérového poradenství
Počet zrealizovaných aktivit v oblasti kariérového poradenství
(semináře, dny otevřených dveří, exkurze, besedy, workshopy atd.)

1. Moderní, dostupné a kvalitní základní vzdělávání
1.5 Rozvoj gramotností u žáků ZŠ

Cíl a popis
cíle

Cílem je rozvoj gramotností u žáků základních škol s důrazem především
na základní gramotnosti (čtenářskou a matematickou) a další
gramotnosti nezbytné pro život v současné společnosti, jako je např.
gramotnost polytechnická, digitální, jazyková, finanční, mediální aj.
Kromě materiální podpory a zajištění důstojného a moderního zázemí pro
vzdělávání žáků na základních školách a metodické podpory pedagogů
považujeme též za nezbytné zvýšení motivace žáků a zlepšení jejich
výsledků především v oblasti základních gramotností. Z analytické části
vyplynulo, že snížený zájem žáků o literaturu a problémy se čtením
s porozuměním jsou příčinou mnohých nesnází v dalších oblastech jejich
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Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP

vzdělávacího procesu. Rovněž snižující se zájem žáků o matematiku je
trend, který je třeba zastavit. Kromě základních gramotností se chceme
zaměřit i na gramotnost jazykovou a finanční, jejichž rozvoj považujeme
v souvislosti s uplatněním na trhu práce i v běžném životě obyvatel ORP
Most za nezbytný. Cílů bychom chtěli dosáhnout podporou moderních
metod, využíváním nových pomůcek, realizováním kroužků, podporou
knihoven, organizováním akcí, soutěží a projektů ve spolupráci s co
nejširším spektrem aktérů ve vzdělávání v ORP Most, aj.

PO2+++, PO3++, DO12+, VO12346+


Indikátory





Priorita

Počet žáků účastnících se matematických, čtenářských a dalších
soutěží a akcí
Počet projektů /aktivit/ a nově zavedených výukových metod
realizovaných na školách k rozvoji gramotností
Počet pedagogů zapojených do akcí směřujících k rozvoji
gramotností
Počet akcí na podporu rozvoje gramotností a motivace žáků
k rozvíjení gramotností

2. Moderní, dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a výchova
2.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace prostorů a tříd předškolního
vzdělávání v rámci zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti
U předškolního vzdělávání je naším cílem zajištění modernizovaných
a bezpečných prostorů, přizpůsobených potřebám všech dětí a pedagogů.

Cíl a popis
cíle

Z hlediska předškolního vzdělávání bychom ve sledovaném období chtěli
zachovat dostatečnou kapacitu mateřských škol. Prostory zařízení
předškolního vzdělávání budou dle potřeb modernizovány tak, aby byl
maximálně podpořen jejich edukační cíl a zajištěny optimální podmínky
pro práci pedagogů s dětmi. Důraz při rekonstrukcích bude kladen
především na bezbariérovost a bezpečnost objektů. V některých
z mateřských škol dojde rovněž (v případě možnosti využití vhodných
dotačních titulů) ke stavebním úpravám a rekonstrukcím podporujícím
polytechnické vzdělávání, jehož význam a poptávka po něm obzvláště

12

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

Indikátory

Priorita

v ORP Most neustále narůstá.

PO1+++, PO3+++, DO1++, DO2++, VO1234++







Počet nově vybavených stávajících tříd
Počet zrekonstruovaných stávajících tříd
Počet nově vybudovaných a zařízených tříd
Počet bezbariérových řešení
Počet realizovaných projektů z IROP

2. Moderní, dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a výchova
2.2 Rozvoj pregramotností u dětí MŠ
Cílem je rozvoj pregramotností u dětí mateřských škol s důrazem
především na základní pregramotnosti (čtenářskou a matematickou)
a další pregramotnosti potřebné pro snazší návaznost na školní výuku
(zejména pregramotnost polytechnickou).

Cíl a popis
cíle

Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle

Kromě materiální podpory a zajištění podnětného a moderního zázemí
pro vzdělávání dětí na mateřských školách a metodické podpory
pedagogů považujeme též za nezbytné podpoření rozvoje dětí v oblasti
základních pregramotností prostřednictvím různorodých aktivit, jejichž
hlavním cílem je jejich kvalitnější příprava na přechod z MŠ do ZŠ. Cílů
bychom chtěli dosáhnout modernizací a renovací tříd mateřských škol a
jejich materiálního dovybavení (citelný je nedostatek především v oblast
ICT – konektivita, vybavení hardwarem i softwarem a to jak pro práci
s dětmi, tak i pro přípravu pedagogů), zajištěním moderních pomůcek pro
výuku, prosazováním soudobých metod i sdílením příkladů dobré praxe,
organizováním akcí, soutěží a projektů ve spolupráci s co nejširším
spektrem aktérů vzdělávání v ORP Most, atd.
PO1+++, PO3+++, DO1++, DO2+++, VO1+++, VO234++, VO6+
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Postupů
MAP



Indikátory






Priorita

Počet nově vybavených tříd
Počet nově vybavených tříd zaměřených na rozvoj polytechnických
dovedností
Počet zrealizovaných soutěží a akcí na rozvoj pregramotností
Počet dětí účastnících se soutěží a akcí na rozvoj pregramotností
Počet projektů /aktivit/ a inovovaných zavedených výukových
metod realizovaných na mateřských školách k rozvoji
pregramotností
Počet pedagogů zapojených do akcí směřujících k rozvoji
pregramotností

2. Moderní, dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a výchova
2.3 Zavádění opatření vedoucích k posilování individuálního přístupu
k dětem a principu inkluze v mateřských školách
Naším cílem do roku 2023 je v oblasti inkluze rozšíření bezbariérovosti
objektů předškolního vzdělávání, které se tak stanou přístupnými pro
všechny. Vzdělávací proces bude veden kvalifikovanými pedagogy, kteří
s pomocí dalších odborníků a kvalitního materiálního vybavení zajistí
potřebné podmínky pro vzdělávání všech dětí, včetně těch se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Cíl a popis
cíle

Vzhledem k proběhlým legislativním změnám a akcentaci problematiky
inkluze v českém školství, přikládáme jí i my v ORP Most velký význam.
Pro kvalitní společné vzdělávání je třeba zajistit bezbariérovost objektů
předškolního vzdělávání a rovněž rozšířit jejich materiální vybavení
především v podobě kompenzačních a speciálních pomůcek určených pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Samotné vybavení ovšem
vzdělávací proces nezajistí. Bude tedy třeba dalších investic i do oblasti
zvýšení kompetencí a ohodnocení pedagogů, zapojení odborníků
(logopedi, psychologové atd.) a navýšení počtu asistentů pedagoga, kteří
ve spolupráci s učiteli pedagogický proces v rámci všech forem
předškolního vzdělávání a také v přípravných třídách ZŠ zefektivní. Bude
zajištěna možnost předávání dobré praxe mezi jednotlivými mateřskými
školami a rozvineme též spolupráci mezi mateřskými a základními
školami tak, aby byl maximálně usnadněn proces nástupu předškolních
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Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů
MAP

Indikátory

dětí na základní školu.

PO1+++, PO3+++, DO12++, VO1234+








Priorita

Počet bezbariérových řešení
Počet ks didaktických a kompenzačních pomůcek pro děti se SVP
Počet odborníků (logopedi, psychologové atd.) spolupracujících
s MŠ
Počet asistentů (pedagoga, školních atd.)
Počet aktivit v oblasti (semináře, besedy, workshopy, předávání
dobré praxe atd.)
Počet realizovaných projektů z IROP

2. Moderní, dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání a výchova
2.4 Zvyšování a rozvoj kompetencí a motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků mateřských škol
Dostatečný počet vzdělaných, kompetentních a motivovaných pedagogů
je naším cílem v oblasti personální politiky předškolního vzdělávání.

Cíl a popis
cíle

Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření

V rámci zefektivnění edukačního procesu v předškolním vzdělávání je
třeba zohlednit potřeby a zájmy nejen dětí, ale také pedagogických
a nepedagogických pracovníků MŠ. Naším cílem je zajistit pedagogům
i dalším aktérům předškolního vzdělávání adekvátní podmínky pro výkon
jejich povolání. Zaměříme se na jejich podporu po stránce materiální
i metodické. Využitím různých forem vzdělávání posílíme kompetentnost
pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti předškolního
vzdělávání, čímž podpoříme progresi moderních metod a přístupů ve
vzdělávání. Rovněž podpoříme a zprostředkujeme setkávání pedagogů
a předávání příkladů dobré praxe.

PO1+++,PO3+++, DO12+++,VO1234+++,VO6++
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(témata) dle
Postupů MAP
Indikátory

Priorita





Počet realizovaných vzdělávacích akcí pro
i nepedagogické pracovníky MŠ
Počet pracovníků účastnících se vzdělávacích akcí
Počet obdržených certifikátů

pedagogické

3. Atraktivní a efektivní neformální a zájmové vzdělávání
3.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a učeben
neformálního a zájmového vzdělávání v rámci zvyšování nabídky,
kvality a dostupnosti
Do roku 2023 si klademe za cíl modernizování prostor institucí
neformálního a zájmového vzdělávání v ORP Most tak, aby byly zajištěny
důstojné podmínky pro jejich fungování a materiálně podpořeno
rozšiřování jejich nabídky a dostupnosti.

Cíl a popis
cíle

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

Instituce neformálního a zájmového vzdělávání jsou v ORP Most
zastoupeny hlavně Střediskem volného času, Městskou knihovnou Most
a dvěma uměleckými školami. U některých institucí je třeba pouze
prostory modernizovat a rekonstruovat, u jiných z důvodu
nedostačujících kapacit bude nutno objekty rozšířit, nebo je dle možností
přesunout do nových vhodnějších lokací.
V rámci rozšiřování nabídky je rovněž třeba inovovat a doplnit materiální
vybavení těchto institucí. Samostatnou, ale neméně významnou složkou
neformálního a zájmového vzdělávání, na jejíž podporu se též zaměříme,
jsou kroužky ZŠ. Našim cílem bude proto rozšiřovat nabídku kroužků,
přičemž bude třeba brát v potaz zvýšený zájem zaměstnavatelů v ORP
Most o polytechnické obory.

PO12+, PO3+++, DO12++, VO12++, VO34+

16

Indikátory

Priorita





Počet bezbariérových řešení
Počet rekonstruovaných, či nově vybudovaných objektů
Počet nově vybavených objektů

3. Atraktivní a efektivní neformální a zájmové vzdělávání
3.2 Zvyšování kvality a široká nabídka neformálního a zájmového
vzdělávání
V oblasti neformálního a zájmového vzdělávání je naším dalším cílem jeho
bohatá a atraktivní nabídka, která bude vycházet z potřeb a podnětů škol
a dalších aktérů vzdělávaní v ORP Most a bude zpřístupněna širokému
spektru zájemců.

Cíl a popis
cíle

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

Dle informací vyplývajících z průzkumů je v ORP poměrně široká nabídka
neformálního a zájmového vzdělávání, kterou poskytují jak instituce
cíleně zaměřené na volnočasové aktivity žáků (SVČ, ZUŠ, Městská
knihovna Most atd.), tak i samotné školy, jež se prezentují širokou
nabídkou volitelných kroužků. Z analýzy ORP ovšem i přes tento fakt
vyplynulo, že stále mnoho dětí do 15 let není aktivně zapojeno do žádné
z dostupných aktivit, které instituce neformálního a zájmového
vzdělávání nabízejí. S tím souvisí přímo úměrně i riziko nárůstu sociálně
patologických jevů. Naším cílem v této oblasti je tudíž rozšíření
a zpřístupnění aktivit neformálního a zájmového vzdělávání co nejširšímu
spektru dětí (včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Rovněž
se chceme zaměřit na zvyšování informovanosti dětí a jejich zákonných
zástupců o nabídce neformálního a zájmového vzdělání v ORP a podpořit
jejich motivaci pro aktivní zapojení.

PO1++, PO2+++, PO3++, DO12+++, DO3+, VO1234+++, VO6+




Počet nově otevřených oborů a kroužků institucemi neformálního
a zájmového vzdělávání
Počet nově otevřených kroužků na ZŠ
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Priorita

Počet dětí navštěvujících obory a kroužky v jednotlivých institucích
neformálního a zájmového vzdělání ORP Most
Počet dětí navštěvujících kroužky na jednotlivých ZŠ
Počet nově otevřených kroužků zaměřených na polytechnické
vzdělávání

3. Atraktivní a efektivní neformální a zájmové vzdělávání
3.3 Zvyšování a rozvoj kompetencí a motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků v oblasti neformálního a zájmového
vzdělávání

Cíl a popis
cíle

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

Zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání je možné pouze za
předpokladu, že bude poskytováno kvalifikovanými, kompetentními,
kreativními a motivovanými pedagogy. Naším cílem je proto rozšíření
kvalifikace a kompetentnosti osob působících v této oblasti.
Dle zjištěných údajů i v oblasti neformálního a zájmového vzdělání sílí
potřeba po dalším vzdělávání a navyšování kvalifikace. Je tedy nutné
zajistit i pro pracovníky v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání
dostatek příležitostí pro rozšiřování jejich kvalifikace a kompetentnosti ať
již formou různých školení, workshopů, či jiného typu vzdělávacích akcí.
Rovněž podpoříme možnosti předávání příkladů dobré praxe při
vzájemných setkáních a hospitacích.

PO1++ , PO23+++, DO12+++, VO1234+++, VO6++





Počet školení a kurzů absolvovaných pracovníky
neformálního a zájmového vzdělávání
Počet obdržených certifikátů
Počet pracovníků účastnících se vzdělávacích akcí

institucí

18

Priorita

4. Spolupráce, sdílení a komunikace
4.1 Vzájemná spolupráce a propojení mezi jednotlivými institucemi
a aktéry vzdělávání v ORP Most
Výsledky analytické části prokázaly nedostatky v oblasti komunikace mezi
jednotlivými aktéry vzdělávání v ORP Most. Naším cílem je komunikaci
mezi nimi zefektivnit a rozvinout na funkční úroveň.

Cíl a popis
cíle

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

Podle zjištěných informací z analytické části MAP lze usoudit, že
spolupráce mezi aktéry vzdělávání v ORP Most existuje, nicméně jedná se
o spolupráci povětšinou nesystémovou. V rámci zefektivnění edukačního
procesu bychom chtěli vytvořit vhodné podmínky pro prohloubení
společných aktivit nejen na horizontální úrovni mezi školami, ale také
spolupráce v rovině vertikální – MŠ a ZŠ, ZŠ a SŠ. Zároveň bychom chtěli
podpořit kooperaci škol s poradenskými zařízeními, institucemi
neformálního a zájmového vzdělávání, se zřizovateli a také se
zaměstnavatelským sektorem. Na úrovních škol je třeba ve větší míře
rozvinout dialog a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. Právě
nedostatečná komunikace a kooperace škol a rodičů dětí a žáků je častou
příčinou komplikací vzdělávacího procesu a to jak na základních, tak i v
mateřských školách.

PO1+++, PO23++, DO123+++, VO1+, VO2++, VO34+, VO6++




Počet navázaných spoluprací
Počet společných akcí (workshopy, setkání, hospitace, projekty,
soutěže, exkurze, výjezdy atd.)
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Priorita

4. Spolupráce, sdílení a komunikace
4.2 Setkávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe
Z hlediska spolupráce mezi pedagogickými pracovníky je naším cílem
zavedení pravidelných setkání, na kterých si budou učitelé vzájemně
předávat informace a sdílet příklady dobré praxe, jež budou moci
následně uplatnit na svých školách.

Cíl a popis
cíle

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

Indikátory

Ačkoli k setkávání pedagogických pracovníků v ORP Most dochází
každoročně na společně pořádaných akcích (různé olympiády, soutěže,
sportovní klání atd.), jedná se o setkání spíše neformálního charakteru.
Do roku 2023 bychom chtěli v rámci ORP vytvořit systém pravidelného
setkávání pedagogů, jehož cílem by bylo předávání důležitých informací
a zkušeností, díky němuž by bylo možné podpořit školy vykazující slabší
výsledky. Zároveň by byl podpořen požadavek systematičnosti
a kooperace při plánování společných aktivit škol a vzdělávacích institucí
v ORP Most. Podobná setkání by též mohla být užitečná při hledání
a výběru pedagogických lídrů, kteří by následně mohli nabídnout svou
pomoc jiným školám např. formou náslechů, výměny zkušeností – sdílení
dobré praxe či konzultací. Rozvinout a prohloubit bychom rovněž chtěli
spolupráci s pedagogy z jiných měst (z ČR i zahraničí), ať již formou
virtuální komunikace, setkávání, výměnných pobytů či stáží (tuzemských
i zahraničních – ty by se mohly týkat nejen pedagogických pracovníků, ale
také žáků).

PO123+++, DO123++, VO12346++







Počet realizovaných setkání pedagogů
Počet nalezených pedagogických lídrů
Počet škol, které navázaly komunikaci, nebo případně i spolupráci
s jinými školami z kraje (mimo ORP Most)
Počet škol, které navázaly komunikaci, nebo případně i spolupráci
s jinými školami mimo Ústecký kraj
Počet škol, které navázaly komunikaci nebo případně i spolupráci
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s jinými školami ze zahraničí

Priorita

4. Spolupráce, sdílení a komunikace
4.3 Sdílené prostředí, prostory, odborní pracovníci a vzdělávací
pomůcky
V oblasti spolupráce a sdílení si klademe jako další cíl vytvoření a posílení
vazeb mezi jednotlivými institucemi podílejícími se na procesu vzdělávání
v ORP Most. V rámci těchto vazeb by mohlo dojít kromě předávání
informací i ke sdílení společného prostředí (ať již virtuálního, či
skutečného), společných prostor, speciálních a finančně náročnějších
didaktických a kompenzačních pomůcek, či odborných pracovníků.

Cíl a popis
cíle

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

Školy i ostatní vzdělávací instituce v ORP Most se často potýkají
s nedostatkem financí na nákup dražších specializovaných pomůcek pro
výuku. Rovněž jejich prostory ne vždy plně vyhovují jejich potřebám
především s ohledem na „nadstavbové“ aktivity, jako jsou kroužky,
projekty a další akce nad rámec základního kurikula pro děti a žáky do 15
let věku. Možnost k řešení tohoto problému spatřujeme ve sdílení
prostorů a speciálního vybavení v rámci více vzdělávacích institucí. Ke
zkvalitnění edukačního procesu by jistě přispěla i možnost využití v praxi
ověřených pomůcek a materiálů zkušených pedagogů, kteří by mohli
jejich sdílením s ostatními výrazně podpořit pedagogický růst jejich
začínajících, či méně zkušených kolegů. Podobně by mohla být řešena
i problematika s nedostatečným počtem odborných pracovníků na
školách (psycholog, logoped atd.), kterých by mohl být i z důvodu
úspornosti omezený počet a v rámci ORP by jejich služeb mohlo využívat
více škol právě formou sdílení.

PO1+++, PO2++, PO3+++, DO123++, VO12346++






Počet sdílených prostor
Počet sdílených pomůcek a nových pracovních materiálů
Počet škol aktivně využívajících společné virtuální prostředí
Počet pedagogů zapojených do sdílení školních materiálů
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Priorita

Počet odborníků (psychologů, logopedů atd.) působících na školách
v ORP Most a množství škol sdílejících jejich služby

5. Rekonstrukce, infrastruktura a konektivita
5.1 Zvýšení a zkvalitnění konektivity vzdělávacích zařízení
V rámci modernizace a rozvoje kompetencí v oblasti ICT je naším cílem
další progres konektivity v rámci vzdělávacích institucí ORP Most.

Cíl a popis
cíle

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

Priorita
Cíl a popis
cíle

Přestože naprostá většina institucí základního, předškolního i zájmového
a neformálního vzdělávání v ORP Most v současnosti disponuje
připojením k internetu a základním ICT vybavením, v dnešním překotně
se rozvíjejícím světě technologií je v oblasti ICT stále co zdokonalovat
a inovovat. Do roku 2023 bychom chtěli zajistit připojení všech
vzdělávacích institucí, zaměřených na děti a žáky do 15 let věku,
k vysokorychlostnímu internetu, podpořit a rozvinout ICT gramotnost
u pedagogů a tím i prosadit praktické využití digitálních pomůcek
a internetu při vyučování. Zvýšenou pozornost bychom v tomto směru
chtěli zaměřit především na oblast předškolního vzdělávání, u níž je
potřeba zlepšení konektivity a využití možností ICT naléhavější.

PO12++, PO3+, DO1++, DO2+++, DO3+, VO1+++, VO2++, VO346+





Počet škol vybavených vysokorychlostním připojením k internetu
Počet MŠ a ZŠ s novým ICT vybavením
Počet pedagogů, kteří absolvovali seminář podporující digitální
gramotnost

5. Rekonstrukce, infrastruktura a konektivita
5.2 Udržování a obnova technického zařízení budov a venkovních
prostranství vzdělávacích institucí
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Cílem je průběžně zajišťovat a udržovat budovy a areály vzdělávacích
zařízení v takovém stavu, aby byla maximálně podpořena jejich funkčnost
a komfort navštěvujících dětí, žáků i zaměstnanců.

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

Priorita

Budovy škol a školských zařízení v ORP Most a jejich technická zařízení
jsou poměrně zastaralá, v nevyhovujícím stavu a poruchová. Zřizovatelé
se snaží průběžně budovy modernizovat a obnovovat jejich technická
zařízení, přesto však finanční prostředky, které mají k dispozici, nejsou
dostačující. Některé budovy je ještě potřeba zateplit, vyměnit okna
a dveře, opravit střechy, opravit rozvody (voda, elektřina, otopné
soustavy, aj.) a zabezpečit areály budov (oplocení, brány, bezpečnostní
zařízení a prvky).

PO1++, PO3++, DO2++, VO6++





Počet zrealizovaných projektů
Počet nových bezpečnostních prvků
Počet provedených rekonstrukcí a oprav

5. Rekonstrukce, infrastruktura a konektivita
5.3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace sdílených prostor základních,
mateřských škol a dalších školských zařízení (tělocvičny, jídelny, družiny,
aj.)

Cíl a popis
cíle

Jedním z cílů MAP je zajišťovat ve sdílených prostorách vzdělávacích
zařízení pro děti a žáky takové zázemí, které bude moderní a bude
vyhovovat jak funkčně, tak také kapacitně potřebám dané instituce.
Z místního šetření vyplynulo, že podstatná část vzdělávacích zařízení
v ORP Most potřebuje rekonstrukci, modernizaci, případně i výstavbu
sdílených prostor. Jedná se zejména o tělocvičny, jídelny, družiny aj.
místnosti, které svým stavem či kapacitou nevyhovují současným (ale
i budoucím) potřebám jednotlivých subjektů.
Rovněž venkovní prostranství vzdělávacích institucí zaměřených na děti a žáky
do 15 let věku je třeba renovovat a přizpůsobit potřebám výuky. Moderní a
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žádané jsou zejména venkovní učebny, arboreta a vzhledem ke stále se
prohlubujícímu problému s nedostatkem pohybu u školních i předškolních dětí
je rovněž třeba myslet na rozvoj sportovišť a prostorů pro pohybové aktivity
dětí (venkovní hřiště a sportoviště, vybavení, herní prvky, cvičební prvky, aj.).

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

PO1+++, PO3++, DO2+, VO4+, VO6+++





Indikátory

Priorita

6.

Počet zrealizovaných projektů
Počet zrekonstruovaných sportovišť
Počet škol s novými prostory pro výuku ve školním areálu

Rozvoj polytechnického vzdělávání
6.1 Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku
Cílem je materiálně a personálně vybavit školy a školská zařízení a pomoci
navázat spolupráci s průmyslovými podniky tak, aby byl v co největší míře
podpořen a rozvíjen zájem dětí a žáků o polytechnické vzdělávání

Cíl a popis
cíle

V rámci celé České republiky je aktuálně nedostatek kvalifikované
pracovní síly v technických oborech, z čehož plyne zvýšený zájem
o podporu technického vzdělávání.
I v ORP Most tento trend
registrujeme. Přihlédneme-li navíc ke skutečnosti, že se na území ORP
Most a v blízkém okolí nachází množství významných technicky
zaměřených zaměstnavatelů (včetně společností a zahraničních investorů
na průmyslových zónách), kteří tvoří podstatné zastoupení v nabídce
volných míst na trhu práce, je zřejmé, že podpora technického vzdělávání
je nezbytná. Tito zaměstnavatelé stále expandují a do budoucna
představují veliký potenciál při zaměstnávání absolventů vstupujících na
trh práce. Pro uplatnění budoucích absolventů je potřeba rozvíjet
dostatečnou motivací u dětí motorickou zručnost a u žáků zájem o
polytechniku především praktickou výukou, což zahrnuje materiální
vybavení škol a školských zařízení, vhodné personální obsazení (zkušené
pedagogy, či odborníky z praxe) a navázání spolupráce s průmyslovými
podniky (přednášky, praktické ukázky z výroby a prezentace podniků,
možnosti uplatnění, případně také materiální podpora).
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Vazba
na
povinná
a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP

Indikátory

PO1+++, PO2++, PO3+, DO1++, DO2+++, DO3++, VO1++, VO2+






Počet uskutečněných spoluprací v oblasti rozvoje polytechnického
vzdělávání
Počet ks nově pořízeného vybavení/ pomůcek
Počet realizovaných akcí na podporu polytechnického vzdělávání
Počet žáků, hlásící se na technické obory

Referenční rámec - přehled priorit, cílů a indikátorů
Tabulka 23: Referenční rámec

Priorita

Cíl

1.1 Výstavba, rekonstrukce a
modernizace učeben a jejich vybavení
především s ohledem na klíčové
kompetence a bezbariérovost
1.2 Zavádění opatření vedoucích
k posilování individuálního přístupu k
žákům a principu inkluze na
základních školách

1. Moderní,
dostupné a
kvalitní
základní
vzdělávání

Indikátory









1.3 Zvyšování a rozvoj kompetencí
a motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků
základních škol
1.4 Zkvalitňování kariérového
poradenství na základních školách









Počet nově vybavených učeben
Počet zrekonstruovaných učeben
Počet nově vybudovaných
a zařízených učeben
Počet bezbariérových řešení
Počet realizovaných projektů z IROP
Počet ks pořízeného vybavení
či pomůcek
Počet pedagogických
pracovníků, kteří absolvovali
vzdělávací akci s inkluzivní
tematikou
Počet žáků na 1
pedagogického pracovníka
Počet asistentů pedagoga
Počet realizovaných vzdělávacích akcí
Podíl pracovníků účastnících se
vzdělávacích akcí
Počet obdržených certifikátů a
akreditovaných osvědčení
Počet nových kvalifikovaných učitelů
(doplnění specializace..)
Počet kvalifikovaných pracovníků
v oblasti kariérového poradenství
Počet zrealizovaných aktivit v oblasti
kariérového poradenství (semináře,
dny otevřených dveří, exkurze,
besedy, workshopy atd.)

25
1.5 Rozvoj gramotností u žáků ZŠ






2.1 Výstavba, rekonstrukce a
modernizace prostorů a tříd
předškolního vzdělávání v rámci
zvyšování kvality, dostupnosti
a bezpečnosti
2.2 Rozvoj pregramotností u dětí MŠ











2. Moderní,
kvalitní a
bezpečné
předškolní
vzdělávání a
výchova



2.3 Zavádění opatření vedoucích
k posilování individuálního přístupu k
dětem a principu inkluze
v mateřských školách








2.4 Zvyšování a rozvoj kompetencí a
motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků
mateřských škol






Počet žáků účastnících se
matematických, čtenářských a dalších
soutěží a akcí
Počet projektů /aktivit/ a nově
zavedených výukových metod
realizovaných na školách k rozvoji
gramotností
Počet pedagogů zapojených do akcí
směřujících k rozvoji gramotností
Počet akcí na podporu rozvoje
gramotností a motivace žáků
k rozvíjení gramotností
Počet nově vybavených stávajících
tříd
Počet zrekonstruovaných stávajících
tříd
Počet nově vybudovaných a
zařízených tříd
Počet bezbariérových řešení
Počet realizovaných projektů z IROP
Počet nově vybavených tříd
Počet nově vybavených tříd
zaměřených na rozvoj
polytechnických dovedností
Počet zrealizovaných soutěží a akcí na
rozvoj pregramotností
Počet dětí účastnících se soutěží
a akcí na rozvoj pregramotností
Počet projektů /aktivit/ a nově
zavedených výukových metod
realizovaných na školách k rozvoji
pregramotností
Počet pedagogů zapojených do akcí
směřujících k rozvoji pregramotností
Počet bezbariérových řešení
Počet ks didaktických
a kompenzačních pomůcek pro děti
se SVP
Počet odborníků (logopedi,
psychologové atd.) spolupracujících
s MŠ
Počet asistentů (pedagoga, školních
atd.)
Počet aktivit v oblasti (semináře,
besedy, workshopy, předávání dobré
praxe atd.)
Počet realizovaných projektů z IROP
Počet realizovaných vzdělávacích akcí
pro pedagogické i nepedagogické
pracovníky MŠ
Počet pracovníků účastnících se
vzdělávacích akcí
Počet obdržených certifikátů
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3.1 Výstavba, rekonstrukce a
modernizace objektů a učeben
neformálního a zájmového vzdělávání
v rámci zvyšování nabídky, kvality a
dostupnosti
3.2 Zvyšování kvality a široká nabídka
neformálního a zájmového vzdělávání

3. Atraktivní a
efektivní
neformální a
zájmové
vzdělávání




Počet bezbariérových řešení
Počet rekonstruovaných či nově
vybudovaných objektů
Počet nově vybavených objektů



Počet nově otevřených oborů
a kroužků institucemi neformálního
a zájmového vzdělávání
Počet nově otevřených kroužků na ZŠ
Počet dětí navštěvujících obory
a kroužky v jednotlivých institucích
neformálního a zájmového vzdělání
ORP Most
Počet dětí navštěvujících kroužky na
jednotlivých ZŠ
Počet nově otevřených kroužků
zaměřených na polytechnické
vzdělávání
Počet školení a kurzů absolvovaných
pracovníky institucí neformálního
a zájmového vzdělávání
Počet obdržených certifikátů
Počet pracovníků účastnících se
vzdělávacích akcí
Počet navázaných spoluprací
Počet společných akcí (workshopy,
setkání, hospitace, projekty, soutěže,
exkurze, výjezdy atd.)
Počet realizovaných setkání
pedagogů
Počet nalezených pedagogických lídrů
Počet škol, které navázaly
komunikaci, nebo případně i
spolupráci s jinými školami z kraje
(mimo ORP Most)
Počet škol, které navázaly
komunikaci, nebo případně i
spolupráci s jinými školami mimo
Ústecký kraj
Počet škol, které navázaly
komunikaci, nebo případně i
spolupráci s jinými školami ze
zahraničí
Počet sdílených prostor
Počet sdílených pomůcek a nových
pracovních materiálů
Počet škol aktivně využívajících
společné virtuální prostředí
Počet pedagogů zapojených do
sdílení školních materiálů
Počet odborníků (psychologů,
logopedů atd.) působících na školách
v ORP Most a množství škol sdílejících
jejich služby








3.3 Zvyšování a rozvoj kompetencí a
motivace pedagogických
i nepedagogických pracovníků v
oblasti neformálního a zájmového
vzdělávání



4.2 Setkávání pedagogických
i nepedagogických pracovníků škol
a školských zařízení, výměna
zkušeností a sdílení dobré praxe



4.1 Vzájemná spolupráce a propojení
mezi jednotlivými institucemi a aktéry
vzdělávání v ORP Most










4. Spolupráce,
sdílení a
komunikace



4.3 Sdílené prostředí, prostory,
odborní pracovníci a vzdělávací
pomůcky
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5.1 Zvýšení a zkvalitnění konektivity
vzdělávacích zařízení

5. Rekonstrukce,
infrastruktura 5.2 Udržování a obnova technického
a konektivita zařízení budov a venkovních
prostranství vzdělávacích institucí

6. Rozvoj
polytechnické
ho vzdělávání

5.3 Výstavba, rekonstrukce a
modernizace sdílených prostor
základních a mateřských škol
(tělocvičny, jídelny, družiny, aj.)
6.1 Rozvoj polytechnického
vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku















Počet škol vybavených
vysokorychlostním připojením
k internetu
Počet MŠ a ZŠ s novým ICT
vybavením
Počet pedagogů, kteří absolvovali
seminář podporující digitální
gramotnost
Počet zrealizovaných projektů
Počet nových bezpečnostních prvků
Počet provedených rekonstrukcí
a oprav
Počet zrealizovaných projektů
Počet zrekonstruovaných sportovišť
Počet škol s novými prostory pro
výuku ve školním areálu

Počet uskutečněných spoluprací v
oblasti rozvoje polytechnického
vzdělávání
Počet ks nově pořízeného vybavení/
pomůcek
Počet realizovaných akcí na podporu
polytechnického vzdělávání
Počet žáků, hlásících se na technické
obory
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Tabulka vazeb cílů MAP ORP Most na opatření MAP

V tabulce níže je sestaven přehled vazeb cílů MAP ORP Most na povinná, doporučená a volitelná
opatření MAP. „X“ označuje vazbu slabou, „XX“ označuje vazbu střední, „XXX“ označuje vazbu silnou.

1. MODERNÍ, DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

Rozvoj podnikavosti, iniciativy a
tvořivosti dětí a žáků

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

XXX

XXX

VO2

VO3

VO4

VO5

VO6

XXX

XXX

X

X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Aktivity související se vzděláním mimo
OP VVV, IROP a OP PPR

VO1

Investice do rozvoje kapacit základních
škol

DO3

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

DO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro
aktivní používání cizího jazyka

DO1

Volitelná
opatření
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

PO3
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a
žáků ohrožených školním neúspěchem

1.1 Výstavba,
rekonstrukce
a modernizace
učeben a jejich
vybavení
především
s ohledem na
klíčové
kompetence
a bezbariérovost
1.2 Zavádění
opatření vedoucí
k posilování
individuálního
přístupu k žákům
a principu inkluze
na základních
školách
1.3 Zvyšování
a rozvoj
kompetencí
a motivace
pedagogických
i nepedagogických
pracovníků
základních škol

PO2

Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání

Priorita

Cíle

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost
– inkluze – kvalita

PO1

Doporučená
opatření

Kariérové poradenství na základních
školách

Povinná
opatření

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
dětí a žáků

Tabulky 24 - 29: Vazby cílů MAP ORP Most na opatření MAP

XX

XX

2. MODERNÍ, KVALITNÍ A BEZPEČNÉ
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

Priorita

PO1

Cíle

2.1 Výstavba,
rekonstrukce
a modernizace
prostorů a tříd
předškolního
vzdělávání v rámci
zvyšování kvality
dostupnosti
a bezpečnosti

2.2 Rozvoj
pregramotností
u dětí MŠ
PO3
DO1

XX
X
X

Doporučená
opatření
DO2

DO3

Volitelná
opatření

VO1

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

VO3
VO4

VO2

XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XX

XX

XX

Aktivity související se vzděláním mimo
OP VVV, IROP a OP PPR

XXX

XXX

Investice do rozvoje kapacit základních
škol

XX

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
dětí a žáků

XX

Rozvoj sociálních a občanských
kompetencí dětí a žáků

XX

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro
aktivní používání cizího jazyka

X

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Kariérové poradenství na základních
školách

PO2

Rozvoj kompetencí dětí a žáků
v polytechnickém vzdělávání

Povinná
opatření

Rozvoj podnikavosti, iniciativy a
tvořivosti dětí a žáků

1.4 Zkvalitňování
kariérového
poradenství
na
základních školách
1.5
Rozvoj
gramotností u žáků
ZŠ

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a
žáků ohrožených školním neúspěchem

Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost
– inkluze – kvalita
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VO5
VO6

X

3. ATRAKTIVNÍ A
EFEKTIVNÍ NEFORMÁLNÍ A
ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Priorita

PO1

Cíle

3.1 Výstavba,
rekonstrukce
a modernizace
objektů a učeben
neformálního
a zájmového
vzdělávání v rámci
zvyšování nabídky,
kvality
a dostupnosti
XXX
XX
XX
X
X
X
X

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

VO3
VO4

X
Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání

XXX

X
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem

PO2

XXX
Rozvoj podnikavosti, iniciativy a tvořivosti
dětí a žáků

PO3

XX
na

žáků

XX
základních

DO2

DO3

VO1

XX

Volitelná
opatření

XX

občanských

VO2

X

X

Investice do rozvoje kapacit základních
škol

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření
dětí a žáků

Rozvoj
sociálních
a
kompetencí dětí a žáků

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

poradenství

Doporučená
opatření

DO1

Kariérové
školách

Povinná
opatření

a

2.4 Zvyšování a
rozvoj kompetencí
a motivace
pedagogických
i nepedagogických
pracovníků
mateřských škol

Rozvoj
kompetencí
dětí
v polytechnickém vzdělávání

2.3 Zavádění
opatření vedoucích
k posilování
individuálního
přístupu k dětem
a principu inkluze
v mateřských
školách

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost
– inkluze – kvalita

VO5

Aktivity související se vzděláním mimo OP
VVV, IROP a OP PPR
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XX

VO6

4. SPOLUPRÁCE,
SDÍLENÍ A
KOMUNIKACE

Priorita

PO1

Cíle

4.1 Vzájemná
spolupráce
a propojení mezi
jednotlivými
institucemi a aktéry
vzdělávání v ORP
Most

XXX
gramotnost

XX

XX

XX
XXX
XXX

XX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

X

DO2

DO3

XXX
Volitelná
opatření

VO1

XXX
XXX
XXX
X

XXX
XXX
XXX
XXX
XX

VO3

VO4

X

Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

XXX

XX

X

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí
a žáků

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
dětí a žáků

VO2

X

VO5

Aktivity související se vzděláním mimo OP
VVV, IROP a OP PPR

Investice do rozvoje kapacit základních škol

XXX

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Doporučená
opatření

DO1

žáků

XX

Kariérové poradenství na základních školách

a

Rozvoj podnikavosti, iniciativy a tvořivosti
dětí a žáků

PO3

Rozvoj
kompetencí
dětí
v polytechnickém vzdělávání

Povinná
opatření

PO2

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem

3.3 Zvyšování
a rozvoj
kompetencí
a motivace
pedagogických
i nepedagogických
pracovníků
v oblasti
neformálního
a zájmového
vzdělávání

Čtenářská a matematická
v základním vzdělávání

3.2 Zvyšování
kvality a široká
nabídka
neformálního
a zájmového
vzdělávání

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost –
inkluze – kvalita
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VO6

XX

5. REKONSTRUKCE, INFRASTRUKTURA
A KONEKTIVITA

Priorita

PO1

Cíle

5.1 Zvýšení
a zkvalitnění
konektivity
vzdělávacích
zařízení

5.2 Udržování
a obnova
technického
zařízení budov
a venkovních
prostranství
vzdělávacích
institucí
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

VO3
VO4

XX

XX
gramotnost

XXX

XX
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem

PO2

X

XX
Rozvoj podnikavosti, iniciativy a tvořivosti dětí a
žáků

PO3

XX
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání

DO1

DO2

XXX

XX
DO3

X
VO1

XXX
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

Volitelná
opatření

XX

X

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a
žáků

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí
a žáků

VO2

X

VO5

Aktivity související se vzděláním mimo OP VVV,
IROP a OP PPR

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Doporučená
opatření

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Povinná
opatření

Kariérové poradenství na základních školách

4.3 Sdílené
prostředí, prostory,
odborní pracovníci
a vzdělávací
pomůcky

Čtenářská
a
matematická
v základním vzdělávání

4.2 Setkávání
pedagogických
i nepedagogických
pracovníků škol
a školských
zařízení, výměna
zkušeností a sdílení
dobré praxe

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost –
inkluze – kvalita
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VO6

X

XX

6. ROZVOJ
POLYTECHNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ

Priorita

Cíle

6.1 Rozvoj
polytechnického
vzdělávání dětí
a žáků do 15 let
věku
PO1

XXX
gramotnost

XX
PO3

X
Rozvoj podnikavosti, iniciativy a tvořivosti dětí a
žáků

XX
DO2

XXX
DO3

XX
VO1

XX
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

X

VO3

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a
žáků

X

VO4
VO5

Aktivity související se vzděláním mimo OP VVV,
IROP a OP PPR

X

Investice do rozvoje kapacit základních škol

Volitelná
opatření
VO2

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí
a žáků

XX

Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Doporučená
opatření

DO1

Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání

XXX

Kariérové poradenství na základních školách

Povinná
opatření

PO2

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem

Čtenářská
a
matematická
v základním vzdělávání

5.3 Výstavba,
rekonstrukce
a modernizace
sdílených prostor
základních
a mateřských škol
(tělocvičny, jídelny,
družiny, aj.)

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost –
inkluze – kvalita
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XXX

VO6

34

Investiční priority

Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ
a CLLD zpracovaný pro ORP Most
Seznam projektů v rámci výzev IROP

Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

1. Základní škola,
Most, Svážná
2342, p.o.

Výtah do školy

RED IZO:
600083667

IČO: 49872184

Výměna dveří a
zárubní, rozšíření
vstupních
prostorů
Skleník

3D tiskárna,
interaktivní
tabule
Statická a mobilní
PC učebna

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Stavba vnějšího výtahu –
skleněný panoramatický výtah
přístupný z budovy školy
Modernizace s ohledem na
bezbariérovost tříd

2019 2020

Plánováno

4 000 000

20192020

Plánováno

3 000 000

Nástavba na střeše školní
budovy, přístupná z učebny
biologie. Skleník bude sloužit
k praktické výuce předmětů
přírodních věd
Modernizace vybavení
odborných a kmenových
učeben, sloužícího ke
zkvalitnění výuky odborných
předmětů
Výměna výpočetní techniky
v učebně PC (30 kusů – stolní
PC, monitor, klávesnice, myš;
případně PC All in one)

20192024

Plánováno

2019 2024

Plánováno

2019 2024

Plánováno

1 000 000

1 500 000

1 500 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Práce
s digitálními
technologiemi

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

C 1.1
C 5.3

☐

☒

☐

☐

☒

☐

C 1.1
C 5.1

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

C 1.1
C 1.2
C 5.3
C 1.1
C 1.2

Cizí
jazyk

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 1.1
C 5.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Terénní úpravy
areálu školy
Multifunkční
učebna
polytechnického
vzdělávání
3. Základní škola,
Most, U Stadionu
1028, p. o.
RED IZO:
600083781

IČO: 47326409

Odborná učebna
pro výuku jazyků
Odborná učebna
pro praktické
činnosti

Bezbariérovost
a úprava
sociálních
zařízení pro
vozíčkáře
Rekonstrukce
prostor školní
cvičné kuchyně

Stručný popis projektu

Rekonstrukce povrchu dvora
školy, vybudování přístupového
chodníku do prostoru učeben
v přírodě v areálu školy.
Projekt bude zaměřen na
přestavbu „spalovny“ na
multifunkční učebnu
polytechnického vzdělávání
(kovárna, keramická dílna,
truhlárna, žákovská dílna)
Specializovaný systém pro
výuku cizích jazyků,
audiovizuální technologie
(interaktivní tabule, datová
projekce, ozvučení učebny)
Specializované vybavení a
nábytek pro odborné učebny,
rozvody pro AV, IT technologie,
slaboproud, řešení zastínění a
osvětlení učeben - drobné
stavební úpravy

Termín

Připravenost

2019 2022

Plánováno

2019 2025

Plánováno

2020

2020

Řešení bezbariérovosti
budovy školy včetně úpravy
sociálního zařízení

2020

Rekonstrukce prostor cvičné
kuchyně - zpracování
projektové dokumentace s
dodržením podmínek
bezbariérovosti. Stavební

2020

Plánováno

Plánováno

Plánováno

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
1 000 000
10 000 000

5 000 000

7 000 000

600 000

1 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Práce
s digitálními
technologiemi

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

C 1.1
C 1.5

☒

☐

☐

☒

☒

☐

C 1.1
C 5.1
C 6.1

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

C 1.1
C 5.2

Cizí
jazyk

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 1.1
C 6.1

C 1.2

C 1.1
C 6.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Konektivita
školy

4. Základní škola,
Most, Václava
Talicha 1855, p.o.
RED IZO:
600 083 811

IČO: 47325615

Bezbariérovost

Konektivita školy

Pojďme technice
vstříc

ICT učebna
usnadňující inkluzi
v cizím jazyce

Stručný popis projektu

úpravy (elektroinstalace,
rozvod vody), úprava stěn
(štukování), výměna lina
včetně stěrky, nákup a
montáž nového nábytku a
vybavení.
Cílem je zajistit kvalitní
internetové připojení v celé
škole, rozvody do tříd,
odborných učeben;
doprovodná aktivita

Termín

Připravenost

2020

Plánováno

Vybudování bezbariérového
přístupu školy, vertikální
zdvižná plošina, toalety, nájezd,
brána - doprovodná aktivita

2019

Cílem je zajistit kvalitní
internetové připojení v celé
škole, rozvody do tříd,
odborných učeben;
doprovodná aktivita
Cílem podnítit zájem žáků o
studia na školách s technickým
zaměřením, vybudovat
multimediální učebnu pro
technické a přírodní vědy,
konektivita, stavební úpravy

2019

Cílem projektu je zakoupení 25
počítačů a software pro
podporu žáků se speciálními

2019

2019

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

2 000 000

Realizováno 17.10.
2019

3 000 000

Realizováno 17.10.
2019

3 000 000

Realizováno 17.10.
2019

2 000 000

Realizováno 17.10.
2019

2 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

C 5.1

C 1.2

C 1.1
C 5.1
C 1.1
C 6.1

C 1.1
C 1.2
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

5. Základní škola,
Most, Zlatnická
186, p.o.
RED IZO:
600083888

Název projektu

Vybudování
odborné učebny
pro výuku
přírodních věd

IČO: 49872265

Rekonstrukce
prostor pro
zřízení školní
cvičné kuchyně

Stručný popis projektu

vzdělávacími potřebami
k osvojení dovedností v oblasti
ICT, konektivita, stavební
úpravy
Vybudování odborné učebny
pro výuku přírodních věd. Před
realizací učebny je nutné
přemístit odbornou učebnu pro
pracovní činnosti (kuchyňku),
vybourání stěny, demontáž
staré kuchyňské linky, úprava
stěn (štukování), výměna lina
včetně stěrky, rozvody vody a
elektřiny, instalace nábytku
(pracovní stoly) a úložných
skříní, nákup odpovídajících
učebních pomůcek. PC,
interaktivní tabule s pevným
připojením k internetové síti,
pylonová tabule překrývající
interaktivní tabuli
Rekonstrukce prostor pro
vybudování nové cvičné
kuchyně - zpracování
projektové dokumentace s
dodržením podmínek
bezbariérovosti. Stavební
úpravy (spojení dvou
místností), úprava stěn
(štukování), výměna lina včetně
stěrky, nákup a montáž nové
kuchyňské linky, nákup jídelních
stolů a židlí; součástí i

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

2021 2023

20212023

Plánováno

Plánováno

1 200 000

450 000

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

C 1.5

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 1.1
C 6.1

C 1.1
C 6.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Rekonstrukce a
zvětšení prostoru
PC učebny

Bezbariérovost a
úprava sociálních
zařízení pro
vozíčkáře
Školní poradenské
pracoviště

7. Základní škola,
Most, Jakuba
Arbesa 2454, p.o.
RED_IZO:

Nástavba
odborných
učeben

Stručný popis projektu

rekonstrukce stávajícího
sociálního zařízení (WC a
koupelna)
Prostory byly v minulosti
odděleny vnitřní příčkou,
kterou je nutné demontovat,
budou renovovány povrchové
úpravy stěn i podlahy (pokládka
lina včetně stěrky), bude
vybavena specializovaným
nábytkem, PC, V současné době
je v učebně 12 PC, nově bude
vybudováno 22 PC stanic
s rozvody a kabelovým
připojením k internetu.

Termín

Připravenost

2023 2025

Plánováno

Řešení bezbariérovosti budovy
školy včetně úpravy sociálního
zařízení

2023 2025

Plánováno

Vybudování (přestavba) prostor
pro zřízení školního
poradenského pracoviště,
nákup nábytku pro pedagogy i
žáky (vybavení pracovního
prostoru pro žáky), PC a
tiskárna, připojení
k internetové síti
Projekt řeší nedostatek a
zastaralost odborných učeben
základní školy. Počítá
s výstavbou 3 nových učeben
(přírodovědná učebna, učebna

2021 2022

Plánováno

2019 2022

V realizaci

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

500 000

600 000
50 000

23 500 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☐

C 1.1

C 1.1
C 1.2
C 1.2
C 1.4
C 4.1

C 1.1
C 1.5
C 5.1
C 6.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

600083675

IČO: 47326204
Rekonstrukce a
vybavení učebny
fyziky

8. Základní škola,
Most, Vítězslava
Nezvala 2614,
p.o.
RED_IZO
600083772

IČO: 47326328

Modernizace
druhé učebny
informatiky
Vybudování
učebny robotiky
Rekonstrukce –
modernizace
učebny chemie a
fyziky
Rekonstrukce –
modernizace
učebny technické
výuky - dílen
Rekonstrukce –
modernizace
dvou učeben
cizích jazyků

Stručný popis projektu

informatiky a učebna jazyků)
v současných půdních
prostorách školy, zároveň řeší
bezbariérovost celé školy a
konektivitu školy včetně jejího
zabezpečení.
Projekt bude zaměřen na nové
uspořádání a vybavení učebny
funkčním nábytkem, včetně
moderních učebních pomůcek a
interaktivní tabule.
Vybavení stávající učebny
novými stoly, židlemi a novými
PC
Vybudování učebny robotiky
Rekonstrukce učebny –
zavedení nového elektrického
rozvodu, rozvodu plynu,
digitální sítě, nábytku a
pomůcek, interaktivní tabule;
zajištění bezbariérového
přístupu do učebny
Rekonstrukce učebny, nákup
strojového příslušenství, nákup
nového nábytku; zajištění
bezbariérového přístupu do
učebny
Rekonstrukce učebny –
zavedení interaktivní jazykové
učebny, nákup PC stanic,
vizualizéru, interaktivní tabule,
nábytku; zajištění

Termín

Připravenost

20192023

Plánováno

2019 2021

2020 2022
20202021

2020 2021
2020 2021

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

500 000

350 000

Plánováno

2 000 000

Plánováno

1 200 000

Plánováno

Plánováno

500 000

1 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

C 1.1
C 6.1
C 1.1
C 1.1
C 6.1
C 1.1
C 5.2

C 1.1
C 6.1
C 1.1
C 1.5
C 6.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Rekonstrukce –
modernizace
dvou učeben
informatiky

10. Základní
škola, Most,
Zdeňka Štěpánka
2912, p.o.
RED_IZO:
600083870

IČO: 47326239

Bezbariérová
škola

Jazykové učebny
Venkovní
arboretum s
učebnou

Renovace učeben
ICT
Manuálně zručný
ICT ve výuce

Stručný popis projektu

bezbariérového přístupu do
učeben
Vybudování odborné jazykověpočítačové laboratoře pro
výuku cizích jazyků (vč. pořízení
vybavení) ze stávajících
počítačových učeben – nákup
nábytku, PC stanic, serveru,
nové síťové rozvody, switche,
dataprojektor; zajištění
bezbariérového přístupu do
učeben
Vybudování výtahů k objektům
školy (ev. jiné vhodné řešení
bezbariérovosti), stavební
úpravy soc. zařízení, nájezdové
rampy, rozšíření vstupních dveří
a další potřebné úpravy
Vybudování dvou jazykových
učeben
Vybudování venkovní učebny a
arboreta na pozemku školy,
renovace skleníku
Renovace učeben ICT –
doplnění 3D technologiemi
Vybavení dílny pro technické
činnosti
Pořízení mobilní učebny pro
výuku cizích jazyků,
přírodovědných předmětů

Termín

Připravenost

2020 2021

Plánováno

2020 2023

2020

Učebna
realiz
ována
2019
2020 2021
2019
v reali
-zaci
2020

Plánováno

Plánováno
Plánováno

Plánováno
Plánováno
Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

2 500 000

3 000 000

300 000
600 000

600 000
500 000
250 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

C 1.1

C 1.1
C 1.2

C 1.1
C 1.5
C 1.1
C 5.2
C 1.1
C 6.1
C 1.1
C 6.1
C 1.1
C 4.3
C 6.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

11. Základní
škola, Most,
Obránců míru
2944, p.o.

Modernizace
učebny přírodních
věd

RED_IZO:
600083730

IČO: 00830984

Modernizace
odborné učebny
digitálních
technologií a
výuky cizích
jazyků
Bezbariérovost

Arboretum

Vybudování
Venkovní učebny
Modernizace
datové sítě

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Zkvalitnění výuky přírodních
věd zapojením moderních
technologií pro využití
badatelských postupů ve výuce
Podpora zkvalitnění výuky
práce s digitálními
technologiemi a zkvalitnění
komunikace v cizích jazycích

2019 2022

Plánováno

20192022

Plánováno

Zařízení bezbariérového
přístupu v budově školy
(vybudování dvou
samostatných bezbariérových
WC, pořízení schodolezu,
nájezdové rampy u vchodu
školy včetně případné úpravy
venkovního prostranství,
vybudování nájezdové rampy u
pavilonů B,D,E)
Úprava terénu venkovního
prostranství školy, vysázení
stromů včetně popisných tabulí
(bude součástí výše zmíněných
projektů)
Výstavba altánu v areálu školy
se sezením pro jednu třídu pro
sběr přírodního materiálu,
ekologickou výchovu,
výtvarného ateliéru aj.
Zvýšení rychlosti a zabezpečení
datové sítě včetně monitoringu

20192022

20192022
20192022
20172022

Plánováno

Plánováno

Plánováno

Částečně
zrealizová

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
2 000 000
2 000 000

1 500 000

350 000

1 000 000

1 800 000

Soulad
s cílem
MAP

C 1.1
C 6.1

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

C 1.1
C 1.5

C 1.2
C 5.2

C 1.1
C 5.2
C 1.1
C 5.3
C 1.1
C 5.1

42
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Termín

provozu
14. Základní
škola, Most,
Rozmarýnová
1692, p.o.
RED_IZO:
600 083 900

IČO: 47324082

Modernizace
odborných
učeben přírodních
věd, výpočetní
techniky a cizích
jazyků

Projekt zahrnuje kompletní
rekonstrukci čtyř učeben
(výpočetní techniky, cizích
jazyků, chemie a přírodopisu).
Součástí rekonstrukce je
generální oprava stávajících
prostor učeben, včetně
stavebních úprav, obnova
celkové elektroinstalace a
vzduchotechniky učeben,
pokládky nového linolea. Starý
nábytek a vybavení bude
vyměněn za nový. Učebny
budou vybaveny nejmodernější
IT technologií, včetně
interaktivních tabulí, displejů,
reproduktorů, žákovských
počítačů a učitelského počítače.
Projekt zahrnuje i modernizaci
celého objektu školy, její
zvelebení a zútulnění. Řešena
bude bezbariérová dostupnost
školy, a to přístup na WC a
vybudováním zdvižného
zařízení. Zároveň bude
renovováno arboretum školy a
obohacení stávající zeleně v
blízkém okolí a řešení problémů
s konektivitou.

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☐

no
20202021

Plánováno

15 000 000

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

C 1.1
C 1.5
C 5.1
C 5.2
C 6.1

☒

☒

☒

☐
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

15. Základní
škola, Most, J. A.
Komenského 474,
p. o.

Bezbariérovost

RED_IZO:
600083764

IČO: 47324180

Modernizace
odborných
učeben pro
přírodní vědy
Zasíťování,
servery a
související práce
Školní klub
Nákup nových
moderních
učebních
pomůcek
Modernizace
odborné učebny
pro polytechniku
Naučná stezka

18. Základní
škola, Most,
Okružní 1235,
p.o.

Učebna cizích
jazyků

Centrum
přírodních věd a
cizích jazyků

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Vybudování bezbariérového
přístupu, WC a ramp u vstupu
do budovy
Stavební úpravy učeben
chemie, přírodopisu a fyziky
včetně kabinetů.

20192022

Plánováno

20192022

Plánováno

Konektivita školy (bude součástí
jiného z výše uvedených
projektů)
Rekonstrukce místností
určených pro činnost školního
klubu, včetně pořízení vybavení
školního klubu
Různé laboratorní soupravy pro
přírodovědné předměty

2019 2022

Část
zrealizována
Plánováno

20192022

Plánováno

Zkvalitnění výuky pro
polytechnické vzdělávání (dílny)

20192022

Plánováno

Vytvoření naučné stezky,
úprava mobiliáře
Rekonstrukce učebny, pořízení
moderního vybavení, ICT
techniky a interaktivní tabule
Výstavba centra výuky
přírodovědných předmětů pro
1. a 2. stupeň v pavilonech A, C,
H (konektivita pavilonů,
serverové zabezpečení provozu

20192023

20192022
2019 2022
20192023

Plánováno
Plánováno
Část
zrealizována

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

3 000 000
3 500 000
2 000 000
3 000 000
1 500 000
500 000
200 000

1 000 000
10 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Technické
a řemeslné
obory

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

C 3.1
C 3.2

☒

☒

☒

☒

☒

☐

C 1.1
C 6.1

☐

☒

☐

☒

☐

☐

C 1.1
C 6.1

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

C 1.1
C 6.1

Práce
s digitálními
technologiemi

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

C 1.1
C 1.2

Cizí
jazyk

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 5.1

C 1.1
C 5.2
C 1.1
C 1.5
C 1.1
C 1.5
C 5.1
C 6.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

RED_IZO:
600083748

IČO: 47326417

Školní poradenské
pracoviště

Stručný popis projektu

včetně aktivních síťových prvků)
a vybudování centra výuky
cizích jazyků v pavilonu B,
vybudování centra
polytechnického vzdělávání
(robotika, logika, kybernetika).
Fáze realizace projektu:
1. Zasíťování, servery a
související stavební úpravy
2. Stavební úpravy učeben
včetně jejich vybavení (práce
budou probíhat především o
hlavních prázdninách
3. Bezbariérové řešení školní
budovy (vstup do budovy A,
do školní družiny a hlavní
vstup do školy včetně
výměny vchodových dveří),
bezbariérové WC
v pavilonech A, C a ve školní
jídelně
4. Vytvoření školního arboreta
v prostorách školy
5. Úprava přístupových cest
v areálu školy včetně
osvětlení přístupové rampy
6. Nákup 1 ks schodolezu a
vybudování prostoru pro
jeho uložení s elektrickou
přípojkou pro jeho nabíjení
Vybudování (přestavba) prostor
pro zřízení školního
poradenského pracoviště

Termín

Připravenost

2019 2023

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

600 000

Soulad
s cílem
MAP

C 1.2
C 1.4
C 4.1

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

☒

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☒

Práce
s digitálními
technologiemi

☒

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

☒
☐

45
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Základní škola a
mateřská škola
Bečov, okres
Most, p.o.

Zahrada

RED_IZO:
600083683

IČO: 70983381

Cvičná domácnost
Odborné učebny
Rozvody
internetu, wifi konektivita
Zájmové
vzdělávání

Třídy MŠ

Základní škola a
Mateřská škola
Braňany
RED_IZO:
600083926

IČO: 70921768

ICT
Internet

Stručný popis projektu

Úprava školní zahrady ZŠ - 2
části odpočinková (altán,
učebna) a výuková
(ekosystémy, pěstitelství)
Úpravy zahrady MŠ (venkovní
učebna, venkovní herní prvky)
Vybudování učebny, která
připraví žáky ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí na
život
Vybudování učeben ICT,
přírodních věd cizích jazyků
MŠ i ZŠ
Modernizace učeben
neformálního a zájmového
vzdělávání v rámci zvyšování
nabídky v návaznosti na
přírodní vědy a digitální
kompetence
rekonstrukce a modernizace
prostorů a učeben předškolního
vzdělávání
Rekonstrukce počítačové
učebny
Zvýšení konektivity školy

Termín

Připravenost

20202022

Plánováno

20202022

Plánováno

20192020
20202022

Plánováno

20202021

Část
zrealizována
Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
1 500 000

300 000
3 000 000

1 000 000
1 500 000

1 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

C 2.2
2.3

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

C 1.1
C 5.2

C 1.1
C 1.2
C 6.1

C 1.1
C 1.5
C 5.1

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 3.1
C 3.2

20192020

Část
zrealizována

2020

Plánováno

300 000

C 1.1

2020

Plánováno

250 000

C 5.1

46
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Základní škola
Obrnice, okres
Most, p.o.

Bezbariérovost
školy

RED_IZO:
6000083802

IČO: 70982236

Jazyková
laboratoř

PC učebny I., II.

Atrium

Stručný popis projektu

Zajištění bezbariérového
přístupu od vchodu
k podpořeným učebnám –
schodolez, bezbariérové
sociální zařízení
Digitální jazyková učebna pro
24 žáků. (Základní vybavení –
ovládací pult pro učitele,
sluchátka pro žáky, jazykový
přehrávač, reproduktory,
software, montáž, instalace +
nábytková část)
Modernizace PC učeben I. a II.
stupně, obnovení stávajících
zastaralých PC v počtu 32 ks
včetně serveru, instalace,
antiviry + přestavba tříd
Využití při výuce cizích jazyků,
přírodovědných, technických i
řemeslných oborů.
Revitalizace vnitrobloku školy atria, temperované venkovní
učebny (k využití během větší
části šk. roku ve všech
předmětech) skleníky, dílny,
přístřešky, pergoly, amfiteátr –
vystoupení žáků, setkávání
s rodiči a veřejností.

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

20192020

Splněno
9/2019

208 000

2019

Splněno
10/2019

350 000

20192020

2019 2021

Splněno
10/2019

Plánováno

1 000 000

6 000 000

Soulad
s cílem
MAP
C 1.1
C 1.2

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☐

☒

☐

C 1.1
C 1.5

C 1.1
C 5.1

C 1.1
C 5.2

47
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Pěstební pozemky
ZŠ Obrnice

Modernizace
učebny Př-Ch-F

Stručný popis projektu

Využití pozemku 353 m2 pro
pěstování rostlin na pěstebních
záhonech, umístění vyvýšených
záhonů pro pěstování zeleniny,
záhony pro ovocné stromy a
okrasné květiny. Závlahový
systém. Kompostéry. Osazení
rostlinami.
Obnova, doplnění a
modernizace zastaralé a
nefunkční odborné učebny
fyziky a chemie, vytvoření
vhodných podmínek pro
zavedení nových metod výuky
s využitím moderního vybavení
ve výuce odborných předmětů.
Výpočetní a multimediální
technika- interaktivní tabule,
dataprojektor, vizualizér,
notebook, tiskárna, barevná
kopírka, digitální kamera,
fotoaparáty, interiérové vitríny,
pomůcky pro výuku žáků:
mechanika, stavebnice modelů
funkčních zařízení solárních,
optických a polovodičových,
magnetická optická sada
s magnetickou tabulí, žákovské
soupravy pro magnetismus a
elektromagnetismus,
mikroskop s USB kamerou,
tellurium, laboratorní soupravy
pro školní chemické pokusy,

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

2019

Splněno
6/2019

600 000

20192022

Plánováno

920 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

C 1.1
C 5.2

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 1.1
C 5.2
C 6.1

48
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

AMA SCHOOL –
základní škola a
mateřská škola
montessori o.p.s.
RED_IZO:
691005371

Název projektu

Interaktivní
učebna přírodních
věd a jazyků
s venkovním
arboretem

IČO:
25485920

Rozšíření stávající
ZŠ a nová
výstavba ZŠ
Vybudování
venkovního
naučného a
volnočasového
parku, včetně
renovace stávající
zahrady

Stručný popis projektu

měřící systémy pro výuku
chemie, souprava pro
chromatografii, digitální váhy a
další

Speciální zastřešení a uzavření
nově vzniklého prostoru átria,
zateplení a zaizolování
-----------------------------------------Vybavení nově vzniklého
prostoru – spec. audio systém
pro výuku jazyků, spec.
vybavení pro odbornou učebnu
přírodních věd
Přirozená propojenost s
venkovním arboretem jako
součástí odborné učebnyterénní úpravy, vysázení
stromů, nové záhony, vodní
prvky, popisné tabule
Začínáme stavět novou budovu
pro základní školu, pro třídy: 4.,
5., 6., 7., 8. a 9.
Chceme rozšířit volnočasové
vyžití dětí MŠ a žáků ZŠ na
zahradě AMA SCHOOL a to
zejména o nové herní prvky,
lanový park, apod.

Termín

Připravenost

2020 2023

Plánováno

20172020
jaro
2017 jaro
2019

Dokončeno
09/2018
Dokončeno
09/2019

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

7 500 000

10 000 000
5 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

C 1.1
C 1.5
C 1.6

C 1.1
C 1.1
C 5.2
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Multifunkční
odborná učebna
jazyků, chemie a
fyziky

Školní klub - dílny
Rozšíření kapacity
mateřské školy
Výstavba kuchyně
a jídelny
Mateřská škola,
Most, Hutnická
2938,p.o.

Zahrada

Stručný popis projektu

Vybavení nově přistavené
odborné učebny, a to na
veškeré nábytkové zařízení lavice, skříně, police, židle.

Termín

Připravenost

20202021

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
3 500 000

Soulad
s cílem
MAP

Budeme budovat kuchyň a
jídelnu, kde se bude vařit a
vydávat oběd pro kapacitu až
250 žáků ZŠ a dětí MŠ
Inovace zahradních prvků
(dovybavení). Nové prvky
přírodního charakteru.

2020 2025

Plánováno

jaro
2016 září
2018

Dokončeno
06/2019

10 000 000

Dokončeno
09/2019

10 000 000

Část
zrealizována

1 000 000

jaro
2016
– září
2018

20172021

2 000 000

Cizí
jazyk

C 3.1
C 3.2
C 6.1

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☒

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☐

C 1.1
C 1.5
C 6.1

Multimediální vybavení veškeré digitální a jazykové
příslušenství, pc, interaktivní
tabule. Multifunkční katedra
pro chemické a fyzikální
pokusy.

Doplňková aktivita - ozelenění
ostatních venkovních ploch
vlastního pozemku kolem školy.
Vybudování dílny pro děti,
které by mohly děti v rámci
volnočasových aktivit a v rámci
vyučování aktivně využívat
Naši mateřskou školu AMA
SCHOOL budeme rozšiřovat o
kapacitu dalších 30ti míst.

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP

C 2.1
C 5.3
C 5.3

C 2.1
C 5.2
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

RED_IZO:

Polytechnická
dílna

Bezbariérovost v
MŠ

116 700 033
IČO: 49872206
Mateřská Škola,
Most, Lidická 44,
p. o.

IČO: 72742364

RED_IZO:
166000221

Pobytem venku
k inkluzi a
podpoře rozvoje
dětí se SVP
Interaktivní
tabule

Učení v přírodě
zážitkově.

PC technika pro
rozvoj dětí se SVP.

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Vybavení třídy nářadím,
pomůckami, materiály,
tematický koutek (dílnička)

20192022

Plánováno

Inkluze v MŠ -zajištění
bezbariérového přístupu
alespoň jedné třídy v každé z 15
MŠ
Úprava 15ti školních zahrad zabudování zahradních prvků
podporujících rozvoj motoriky
dětí i se SVP. Vybudování
center mobility a dopravní
výuky.
Zkvalitnění práce s dětmi se
SVP. Podpora multimediální
gramotnosti dětí v MŠ.
Zakoupení interaktivní tabule
včetně příslušenství pro 6
školek
Učení v přírodě - zimní zahrada.

20192022

Plánováno

2019 2021

Plánováno

Centrum environmentální
výuky a experimentování.
Přístavba v OP U Cáchovny, OP
Albrechtická 414.
Nákup PC vybavení + instalace
sítě. (Rozvoj myšlení,
komunikace, řeči, motoriky,

2019 2021

2019 2021

2019 2021

Plánováno

Plánováno

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
300 000

3 500 000
5 000 000

800 000

2 000 000

600 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

C 2.1
C 6.1

☐

☒

☒

☐

☐

☐

C 2.1
C 5.2

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

C 2.3
C 5.2

C 2.1

C 2.1
C 5.2

C 2.1
C 2.3
C 5.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Vybavení PC
techniky pro
pedagogy z 15
školek.

Vybavení PC techniky pro
pedagogy z 15 školek.

2019 2021

Plánováno

Polytechnika
v MŠ, technické
centrum.

Vybudování center
k polytechnickým
dovednostem, včetně vybavení
na MŠ (hoblice, skříňky…)

2019 2021

Plánováno

Polytechnikou
k poznávání
řemesel.

Nástroje a nářadí, pomůcky,
knihy, encyklopedie, spotřební
materiál

2019 2023

Plánováno

Rozšíření kapacity
mateřské školy

Navýšení kapacity zejména s
ohledem na přijímání
dvouletých dětí do MŠ rekonstrukce 2 poschodí,
výstavba výtahu, bezbariérové
úpravy

20202022

Plánováno

Vybudování nového
odloučeného pracoviště MŠ,
určené především pro děti
mladší 3 let, ve vhodných
prostorech na území města
Mostu - navýšení kapacity MŠ

2020 2022

Vybudování
dalšího
odloučeného
pracoviště

Plánováno

400 000

500 000

400 000

20 000 000

10 000 000

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

kompenzační nástroje)

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 2.1

C 2.1
C 6.1

C 2.1
C 6.1
C 2.1
C 2.3
C 5.2

C 2.1
C 2.3
C 5.2

52
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Mateřská škola,
Most, Růžová
1427, p. o.

Polytechnická
dílna

RED_IZO:
600083420

Mateřská škola,
Most, Antonína
Sochora 2937,
příspěvková
organizace
RED_IZO:
600083446

IČO: 49872214

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Šlo by o vybudování
polytechnické dílny
v prostorách MŠ – pracovní
stoly s dětským nářadím,
keramická pec atd., nutné by
bylo k dílně zřídit i sociální
zázemí dětské umývárny a WC

2019 2023

Plánováno

Úprava školní
zahrady

Dovybavení herními prvky –
lezecké plochy, mlhoviště
s barevnými plochami, pítka

2019 2023

Plánováno

Podpora
pěstitelství

Vybudování skleníků na
zahradě MŠ

20192023

Plánováno

300 000

C 5.2
C 6.1

Šikulové

V rámci projektu budou
přebudovány prostory sauny a
bazénu na multifunkční dílnu
(polytechnika, výuka cizího
jazyka, pokusy a experimenty a
výuka na interaktivní tabuli ve
všech oblastech vzdělávání
dítěte). V rámci přebudování se
musí zrušit bazén, dorovnat
podlaha, dále místo sauny
vybudovat kabinet na ukládání
pomůcek, her, stavebnic atd. Je
nutné zrušit sprchu a místo ní
zřídit umyvadlo. Dále bude

20202023

Plánováno

1 200 000

C 2.1
C 6.1

1 000 000

1 500 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

☐

C 2.1
C 6.1

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 5.2

53
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

20192023

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Mateřská škola
Lužice, 97

IČO: 72743611

RED_IZO:
600083560

Přírodní učebna

Cílem projektu je naplnění
předpokladů optimálního
rozvoje dítěte, je tedy nutné
volit vhodné formy a metody
práce (prožitkové učení,
kooperativní učení, hra, které
jsou založené na přímých
zážitcích dítěte, získávání
nových zkušeností a
dovedností).
Altán s vybavením pro
řemeslné, zahradnické a
kreativní činnosti a výuku

Rekonstrukce
bezbariérového
vstupu pro děti a
rodiče

Bezbariérový nájezd a úprava
vnitřních bariér (prahy,
přechody mezi místnostmi)

2019 2023

Keramická dílna

Pořízení keramické pece včetně
materiálního vybavení pro
potřeby školy a k využití pro
spolupráci s rodiči

2019 2023

Plánováno

Plánováno

500 000

150 000

100 000

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

nutné vyměnit osvětlení
v rámci hygienických požadavků
na svítivost. V rámci projektu
bude dílna vybavena stoly a
židlemi pro 28 dětí a
interaktivní tabulí.

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 2.1
C 6.1
C 2.3
C 5.2

C 6.1

54
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Mateřská škola
Obrnice, okres
Most, p. o.

RED_IZO:
600083268

IČO: 70982210

Název projektu

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Plánováno

Zahrada smyslů k
rozvoji
percepčního
vnímání

Vybavení zahrady, prvky
k rozvoji smyslů (hmyzí
domeček, smyslový chodník,
zvonkohra, bylinkový záhon
atd.)

2019 2023

Vybudování
výtahu a následné
stavební a terénní
úpravy

Vybudování výtahu pro
vozíčkáře, tělesně postižené ze
strany budovy

2019 2023

Rekonstrukce a
modernizace
sociálních zařízení
a umýváren pro
děti

Výměna vodoinstalace,
umyvadel, WC, sprchy, podlahy

2019 2023

Vybudování
sociálního zařízení
pro zaměstnance

V prostorách bývalých skladů
vybudovat sociální zařízení, WC,
sprcha, umyvadlo, podlaha,
vodoinstalace, elektroinstalace,
vzduchotechnika

2019 2023

Vybudování
bezbariérového
vstupu do MŠ

Celkově zrekonstruovat vchod
do budovy- nájezd pro
vozíčkáře, instalace dveří
s bezpečnostním senzorem na
otevření, terénní úpravychodníky)

2019 2023

Plánováno

Plánováno

Plánováno

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
200 000

1 000 000

600 000

1 000 000

1 500 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

C 2.1
C 5.2

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 2.3
C 5.2

C 2.3
C 5.2

C 2.3
C 5.2

C 2.3
C 5.2

55
Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

„My se práce
nebojíme“

Digitalizace v MŠ

Stručný popis projektu

Termín

Připravenost

Nářadí a náčiní pro
polytechnickou výchovu,
environmentální vzdělávání

2019 2023

Plánováno

Vybudování konektivity školy
k vysokorychlostnímu internetu
a bezbariérového prostředí,
pořízení 2 interaktivních tabulí
či jiných interaktivních
pomůcek-koberec, stoleček

2019 2023

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
70 000

800 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

C 2.1
C 6.1

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 2.1
C 5.1

Tablety a notebooky pro učitele
„My se školy
nebojíme“

Středisko
volného času,
Most,
Albrechtická 414.,
p. o.,
RED_IZO:
691001723

Modernizace
interaktivní výuky
technických
zájmových útvarů
a geocachingu
Bezbariérovost
zařízení

Vytvoření pracovního koutku –
interaktivní tabule, tablety,
připojení na wifi, - rozvoj
grafomotoriky,
předčtenářských dovedností i
dalších

2019 2023

Nákup nábytku, interaktivní
tabule včetně výukových
programů a softwaru na tvorbu
digitálních materiálů, HW a SW,
vybavení notebookem pro
pedagoga a tablety pro
účastníky (min. 5ks)
Vybudování bezbariérového
přístupu a řešení budovy školy

2019 2025

20192025

Plánováno

Plánováno

Plánováno

500 000

250 000

1 300 000

C 2.1
C 2.2
C 5.1

C 3.1
C 3.2
C 6.1

C 3.1
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

IČO:72059419

Modernizace
učebny pro výuku
cizích jazyků

Technický klub

Grid Consulting &
Trading s.r.o.,
IČO: 04285646

Bridge Akademie
IČ: 26672073

Inovační a
vzdělávací
centrum
BRIDGE714

BRIDGE Academy
– vzdělávání IT
technologií –

Stručný popis projektu

Nákup nábytku, interaktivní
tabule včetně výukových
programů a softwaru na tvorbu
digitálních materiálů, HW a SW,
vybavení notebookem pro
pedagoga a tablety pro
účastníky (min. 5ks)
Rekonstrukce učeben a pořízení
vybavení pro polytechnické
zájmové vzdělávání
1.Robotika, programování
2.Řemeslo, kreativita
3.Technická gramotnost,
logika– pro MŠ, ZŠ, SŠ
BRIDGE714 nabídne regionu
Mostecka unikátní platformu
pro vzdělávání a aplikaci
polytechnických znalostí
(především spojených s
informačními technologiemi)
dětí, dospívajících i dospělých;
to vše spojeno s rozvojem
jazykových znalostí . Zásadní
bude spolupráce s partnery z
oblasti vzdělávání, výzkumu i
průmyslu, se kterými budou
realizovány inovační workshopy
a přednášky s praktickými
ukázkami využitelných
technologií.
Akademie bude cílit svými
aktivitami na podporu
technického vzdělávání a výuky

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

20182022
ŠABLO
NY II

Část
zrealizována

250 000

20202025
2017 2023

2016 2023

Plánováno

8 400 000

Plánováno

8 000 000

Plánováno

5 000 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

☐

☒

☒

☒

C 1.5
C 3.1
C 3.2

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

C 3.1
C 3.2
C 6.1

C 3.1
C 3.2

C 1.5
C 3.1
C 3.2
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Identifikace
subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

obecně + kroužky
Minecraftu a
LEGO Mindstorms

Junák – český
skaut, středisko
Oheň Most, z. s.,
Třída SNP 1191,
434 01 Most,
IČ: 413 24 919

Centrum pro
neformální
výuku
polytechnických
a
přírodovědných
oborů

Stručný popis projektu

cizích jazyků formou
neformálního a zájmového
vzdělávání pro všechny věkové
skupiny. Vzdělávání bude
probíhat formou přednášek,
odborných diskuzí, seminářů,
kurzů a školení. Do akademie
budou přizváni externisté z řad
IT partnerů a rodilí mluvčí, kteří
se programově zapojí.BRIDGE
Academy bude pokračovat v
rozvoji dětí ze ZŠ Mostecka v
rozvoji jejich programovacích a
robotických dovedností.
Konkrétně realizací kroužků
Programování v Minecraftu a
stavění robotů na platformě
LEGO Mindstorms.

Pořízení a vybavení prostor
pro rozvoj výuky
přírodovědných oborů,
polytechniky a digitálních
kompetencí - nákup
nemovitosti, zajištění
bezbariérovosti objektu,
vybavení učeben, pořízení
didaktických pomůcek,
herních a vzdělávacích prvků
a pomůcek, 20 ks PC a
dalších ICT pomůcek a
zařízení pro neformální
vzdělávání a výuku.

Termín

Připravenost

20192021

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

6 200 000

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu s vazbou na klíčové kompetence
IROP
Cizí
jazyk

Přírodní
vědy

Technické
a řemeslné
obory

☒

☒

Práce
s digitálními
technologiemi

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben

C 6.1

☐

☒

☒

☒
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Ostatní investiční záměry
Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

1. Základní škola, Most,
Svážná 2342
RED IZO:

600083667

IČO: 49872184

Název projektu

Stručný popis projektu

Výměna oken
Modernizace školní
kuchyně

modernizace
Nová vzduchotechnika, výměna zastaralého
vybavení, stavební úpravy – dlažba, kanalizace

RED IZO:

REDIZO.600083811
IČ: 47325615

5. Základní škola, Most,
Zlatnická 186, p.o.
RED IZO: 600083888
IČO: 49872265

Soulad
s cílem
MAP
5.2
5.2
5.3

Předpokládaný zdroj
financování

Plánováno

2019-2025

Plánováno,
zpracovaný projekt

6 000 000

2019-2025

Plánováno

1 500 000

5.2

2019-2025

Plánováno

3 000 000

1.1

2020

Plánováno

5.2

2020

Plánováno

5.2

2020

Plánováno

5.2

modernizace

2020

Plánováno

rekonstrukce

2020 - 2022

Plánováno

800 000

1.1
5.2

zřizovatel

výměna dlažby, linolea

rekonstrukce

2020 - 2022

Plánováno

700 000

zřizovatel

Rekonstrukce prostor pro
zřízení žákovské knihovny

Nové zřízení žákovské knihovny s možností
výuky

1.1
5.2

2020 - 2025

Plánováno

400 000

1.5
5.3

IROP –
neformální
vzdělávání

2020 - 2025

Plánováno

1 000 000

5.3

Nelze podpořit z
IROP

Vybudování tělocvičny
Generální oprava a údržba
školního hřiště

Vybudování druhé tělocvičny u budovy školy,
popř. nástavba nad stávající tělocvičnou
(projekt již zpracován)

Výměna lavic, židlí a skříní

Zateplení budovy

úspora energie

Výměna oken

modernizace

Rekonstrukce střechy

600083781
IČO: 47326409
Rekuperační jednotky
4.Základní škola, Most,
Václava Talicha 1855,
p.o

Připravenost

2020-2023

Nábytek do tříd
3. Základní škola, Most,
U Stadionu 1028, p. o.

Termín

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč
5 000 000

do tříd

Generální oprava schodiště
a rampy u školní jídelny

Rekonstrukce kuchyně

úspora energie

V rámci rekonstrukce kuchyně bude upravena
podlaha, stěny, zakoupen nový nábytek,
zmodernizováno vybavení spotřebiči, úprava
výdejního okénka

2019-2024

Plánováno

3 000 000

5.3

1.1
5.2

OPŽP
Nelze podpořit
z IROP
Nelze podpořit
z IROP
MŠMT, krajské
dotace
MŠMT, krajské
dotace
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

7. Základní škola, Most,
Jakuba Arbesa 2454
RED_IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Rekonstrukce a výměna
vybavení kmenových tříd

V rámci rekonstrukce kmenových tříd budou
upraveny podlahy (výměna lina), stěny
(štukování, malba), vyměněny vestavné skříně,
kryty na topení, vyměněny tabule

Rekonstrukce suterénu
(prostor šaten)

Prostory jsou v současnosti nevyhovující, špatná
izolace, prosakující voda, nezakrytá potrubí atd.

8. Základní škola, Most,
Vítězslava Nezvala
2614, p.o.

600083870

IČO: 47326239

Plánováno

2 800 000

1.1

1 000 000

5.2
5.3

300 000

3.2
5.2

Vnitřní úprava areálu školy

Projekt zahrnuje terénní úpravy, výměnu
povrchu apod.

2020 - 2021

Plánováno

1 000 000

5.2

Výměna cca 100 ks PC
stanic

V rámci projektu dojde k modernizaci PC stanic
v učebnách výpočetní techniky a v jednotlivých
učebnách a kabinetech

2019-2021

Část zrealizována

1 200 000

1.1
1.5
5.1

V rámci projektu dojde k renovaci či výměně
interaktivních tabulí ve třídách

2019-2022

Část zrealizována

1 500 000

1.1
1.5

2021

Plánováno

400 000

3.1
3.2
5.2

Obměna a renovace
600083772 interaktivních tabulí ve
třídách
IČO: 47326328

RED_IZO:

2019 - 2021

Plánováno

Soulad
s cílem
MAP

2019 - 2021

RED_IZO

10. Základní škola,
Most, Zdeňka Štěpánka
2912, p.o.

2023 - 2026

Připravenost

Projekt reaguje na v současné době
nedostačující možnosti volnočasových aktivit
žáků v areálu školy. Dojde k úpravě
prostranství, instalaci odpočinkových a hracích
prvků a úpravě zeleně.

Vytvoření odpočinkové
zóny a pěstitelských
600083675 pozemků

IČO: 47326204

Termín

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Plánováno

Vyplníme volný čas

Vybudování dětského hřiště a herního prostoru
pro školní družinu

Výstavba druhé tělocvičny

Vybudování tělocvičny u budovy školy

2019-2023

Plánováno

6 000 000

5.3

Generální oprava a údržba
školního hřiště

Úprava příjezdové komunikace ke sportovnímu
areálu, pro umožnění vjezdu mechanizace a
plošiny

2019-2023

Plánováno

500 000

3.1
5.2

Předpokládaný zdroj
financování
Nelze podpořit z
IROP
Nelze podpořit
z IROP,
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Doplňková
aktivita
k projektům
IROP

Nelze podpořit
z IROP,
Zřizovatel,
vlastní zdroje

MŠMT
MŠMT,
Vlastní zdroje,
zřizovatel
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Rekonstrukce budovy dílen

Zateplení budovy školních dílen, oprava
zastřešení

Oprava příjezdové
komunikace pro
zásobování
11. Základní škola,
Most, Obránců míru
2944, p.o.
RED_IZO:

Posílení bezpečnosti školy
Přístavba 2. sálu tělocvičny
Oprava tenisového hřiště

600083730 Oprava fotbalového hřiště
(umělý povrch)
IČO: 00830984
Nové oplocení pozemku
školy
14. Základní škola,
Most, Rozmarýnová
1692, p.o.,
RED_IZO:

600 083 900

IČO: 47324082

Zpevnění nástupní plochy

Školní nábytek

15. Základní škola,
Stavební úpravy školy
Most, J. A. Komenského

Rekonstrukce příjezdové komunikace do areálu
pro zásobování školní kuchyně, úprava prostor
pro parkování
Modernizace a rozšíření kamerového systému,
zvýšení zabezpečení vstupu do areálu školy,
personální zajištění
Přistavění druhého menšího sálu tělocvičny k
stávající budově tělocvičny
Oprava části tenisového kurtu s umělým
povrchem (propadající se část podloží)
Oprava podloží fotbalového hřiště s umělým
povrchem
Výměna starého nevyhovujícího oplocení areálu
školy za nové
Zpevnění nástupní plocha pro jednotky IZH a
zásobování organizace

Do všech tříd nový školní nábytek

Výměna původní střechy, všech oken, zateplení
a instalace rekuperačních jednotek

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP
5.2
5.3
6.1

Předpokládaný zdroj
financování

2019-2023

Plánováno

2 500 000

2020-2022

Plánováno

500 000

5.2
5.3

2018-2021

Část zrealizována

1 000 000

5.1
5.2

2019-2024

Plánováno

10 000 000

5.3

2019-2021

Plánováno

1 000 000

5.2

2019-2021

Plánováno

300 000

5.2

2018-2022

Část zrealizována

700 000

5.2

2019-2022

Plánováno

250 000

5.2

2019-2021

Plánováno

1 300 000

1.1

Vlastní zdroje,
zřizovatel

do roku 2021

Plánováno

30 000 000

5.2

OPŽP

IROP,
Vlastní zdroje,
zřizovatel
Nelze podpořit z
IROP
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
Zřizovatel,
vlastní zdroje
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO
474, p. o.

RED_IZO:
600083764

Název projektu

Stručný popis projektu

Stavební úpravy stávajících
šaten

Včetně nákupu nových šatních skříněk

IČO: 47324180

IČO: 47326417

Plánováno

2023

Plánováno

1 000 000

5.3

Plánováno

1 000 000

5.2

5.1

IROP

Plánováno

2 500 000

3.1
3.2

IROP –
neformální
vzdělávání

2021 - 2023

Část zrealizována

10 000 000

5.3

2019 - 2023

Plánováno

600 000

2019-2023

Plánováno

1 000 000

1.5
5.1
5.3

2020-2023

Plánováno

3 000 000

modernizace

2020-2023

Plánováno

2 000 000

Rekonstrukce vodovodního V rámci výměny vodovodního řadu je nutná
řadu
výměna rozvodů vody a uzavíracích ventilů

2019-2023

Plánováno

3 000 000

Rekonstrukce otopné
soustavy

2019-2023

Rekonstrukce tělocvičen

600083748

1 000 000

5.2
5.3

2021-2023

Předpokládaný zdroj
financování

1 000 000

Parkoviště

Zájmová činnost

RED_IZO:

Soulad
s cílem
MAP

5.2

Oplocení celého areálu
Bezpečná škola
Zkvalitnění vnitřního
prostředí školy

18. Základní škola,
Most, Okružní 1235,
p.o.

Připravenost

Nelze podpořit z
IROP
IROP

Rekonstrukce tělocvičny

Rekonstrukce prostor
žákovské knihovny

Rekonstrukce stávajících
šaten
Modernizace školní
kuchyně
Výměna oken

Oprava povrchu v malé tělocvičně – broušení
parket
Oplocení areálu a řešení bezbariérového vstupu
Vybudování parkoviště, tak aby škola byla
dostupná i rodičům, kteří vozí děti do školy
Vybudování bezpečnostního systému
Modernizace vybavení učeben funkčním
nábytkem

Termín

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Vybudování zázemí pro zájmovou činnost vybavení

Celková rekonstrukce obou tělocvičen, výměna
povrchů, osvětlení, elektroinstalace a
klimatizace
Stavební úpravy (elektroinstalace a osvětlení,
konektivita) a vybavení žákovské knihovny
s vybudováním studovny
Stavební úpravy včetně nákupu nových šatních
skříněk
Nová vzduchotechnika, výměna zastaralého
vybavení, stavební úpravy

V rámci výměny ústedního topení je nutná
výměna rozvodů vody včetně uzavíracích
ventilů, těles ústředního topení včetně
regulačních hlavic

2019- 2022

Část zrealizována

2017-2023

Část zrealizována

2019-2022

2017-2023
2019-2022

Plánováno

Plánováno

1 000 000

2 500 000

3 000 000

1.1

Nelze podpořit z
IROP

5.2
5.3

Nelze podpořit z
IROP
Nelze podpořit
z IROP

5.2

Nelze podpořit
z IROP

5.3

5.2

5.2

Nelze podpořit
z IROP
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Výměna PC (cca 130 ks)

Modernizaci PC stanic v počítačových učebnách
i v jednotlivých učebnách a kabinetech

Zateplení všech pavilonů
včetně výměny střechy

Rekonstrukce přístupových cest, vybudování
Rekonstrukce přístupových
nových chodníků, rekonstrukce a doplnění
cest v areálu školy
veřejného osvětlení
Generální oprava a údržba školního hřiště a
Rekonstrukce školního
vybudování hřiště pro školní družinu a
hřiště, výstavba nového
přípravnou třídu včetně herních prvků
V rámci rekonstrukce učeben budou upraveny
Rekonstrukce a výměna
podlahy (výměna lina), stěny (štukování,
vybavení učeben
malba), vyměněn nábytek včetně krytů na
topení
Modernizace a rozšíření kamerového systému,
Rozšíření bezpečnosti školy zvýšení zabezpečení vstupu do areálu školy,
rozšíření docházkového systému

Základní škola a
mateřská škola Bečov,
okres Most, p.o.
RED_IZO:

600083683

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP
1.1
1.3
1.5
5.1

2019-2023

Plánováno

2 000 000

2019-2023

Plánováno

30 000 000

5.2

2019-2023

Plánováno

7 000 000

5.2

2020-2023

Plánováno

5 000 000

2.1
5.2

2019-2023

Plánováno

5 000 000

1.1
5.2

2019-2023

Plánováno

2 000 000

5.1
5.2

Předpokládaný zdroj
financování

Oplocení celého areálu

Oplocení areálu a řešení bezbariérového vstupu

2020-2023

Plánováno

3 000 000

5.2

Vybudování relaxačních
zón

Využití zákoutí a dalších prostor školy k
vytvoření relaxačních koutků pro žáky včetně
jejich vybavení

2020-2023

Plánováno

1 500 000

5.2
5.3

2019-2023

Plánováno

500 000

1.1
5.2

2019-2022

Část zrealizována

20 000 000

5.2

OPŽP + zdroje
zřizovatele

2019-2022

Část zrealizována

5.2

OPŽP + zdroje
zřizovatele

Zastřešení venkovní
učebny

Revitalizace budovy ZŠ
Revitalizace budovy MŠ

Zateplení, výměna oken, oprava střechy, vchod
do budovy (dveře, schody, zídky), topení,
výtahy a schodiště, podlahy, sociální zařízení,
sprchy, rozvody vody a el. energie.
Oprava střechy, vchod do budovy ( dveře,
schody, zídky), topení, výtahy a schodiště,
podlahy, rozvody vody a el. energie

64

Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

IČO: 70983381

Název projektu
Jídelna
Zabezpečení budovy
Učebny ZŠ i MŠ

Základní škola a
Mateřská škola Braňany
RED_IZO:

600083926

Rekuperace učeben ZŠ
Rekuperace učeben MŠ

Šatny

Stručný popis projektu
Rekonstrukce (vydávací okénka, odkládací
plochy, rozvody el., světla)
Oplocení areálu MŠ i ZŠ, vybudování školního
rozhlasu jako prvku ochrany a bezpečnosti
Vybavení novým nábytkem, koberci,
nástěnkami, vitrínami, apod.

Vybudování šaten MŠ

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

400 000

5.3
5.2

RED_IZO: 6000083802
IČO: 70982236

Modernizace školních
šaten
Relaxační koutky pro žáky

Úprava prostor a zkulturnění prostředí.
Likvidace drátěných šatnových boxů, vybavení
šaten plechovými skříňkami pro jednotlivé žáky.
Vybudováním relaxačních koutků zařízených
relaxačními prvky a nábytkem, umožnit žákům
odreagovat se, vybouřit, zklidnit, odpočinout si
(relaxační pytle sedací, závěsná křesla, houpací
sítě, boxovací pytel, relaxační polštáře, sedací
souprava)

Úpravy ve školní družině

Zvětšení prostoru školní družiny stavebními
úpravami – vypracování projektu, odstranění
zdi, která dělí prostor na dvě menší místnosti.
Úprava podlahy, elektroinstalace

Vybavení tříd
dataprojektory a tabulemi

Dovybavení zbývajících 10 tříd dataprojektory a
tabulemi na promítání, spolu se stropními
držáky.

Částečně z IROP
pro MŠ

2019-2021

Plánováno

2019-2022

Plánováno

1 000 000

2019-2023

Část zrealizována
Plánováno
Plánováno

1 000 000

4 000 000
800 000

1.1
2.1
5.2
5.2

2020

Plánováno

600 000

5.3

Nelze podpořit
z IROP, vlastní
zdroje

2019 - 2020

Plánováno

350 000

5.3

Nelze podpořit z
IROP

90 000

1.1
3.1
3.2
5.3

Vlastní zdroje

280 000

3.1
5.2
5.3

300 000

1.1
1.3
1.5
5.1

Při navázání
záměru na
klíčové
kompetence
IROP

2020 - 2022
2020 - 2022

IČO: 70921768

Základní škola Obrnice,
okres Most, p.o.

Předpokládaný zdroj
financování

2019 - 2020

2019 - 2020

2019 - 2020

Plánováno

Plánováno

Plánováno

MŠMT

Vlastní zdroje
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Interaktivní tabule

Vybavení odborných tříd I. a II. stupně dvěma
interaktivními tabulemi s příslušenstvím

Rekonstrukce a
modernizace kuchyně

Celková rekonstrukce kuchyně (voda, elektrika,
klimatizace, podlaha, výměna příslušenství na
vaření – kamna, stoly atd.)

Základní škola prof.
Zdeňka Matějčka, Most, Zateplení budovy a výměna
Zdeňka Štěpánka 340,
oken, oprava střechy,
p. o.
projekt je zhotoven
v hodnotě 650 tis. Kč (KÚ
RED_IZO:
ÚK)
600023630
AMA SCHOOL –
Tělocvična pro ZŠ
základní škola a
mateřská škola
montessori o.p.s
RED_IZO MŠ:
RED_IZO ZŠ:

691005371
181050013

IČO: 25485920

Parkoviště

Termín

Připravenost

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

Předpokládaný zdroj
financování

200 000

1.1
1.3
1.5
5.1

Plánováno

3 000 000

5.3

2020

Plánováno

20 000 000

5.2

OPŽP

Výstavba nové tělocvičny

2020-2028

Plánováno

10 000 000

5.3

Nelze podpořit z
IROP,

Pro rodiče a zaměstnance školy chceme
vybudovat parkoviště odpovídající kapacity,
v těsné blízkosti naší školy

2020 - 2025

Plánováno

3 000 000

5.2

budova je téměř v havarijním stavu, okna
netěsní a především jsou nebezpečná žákům,
protože samovolně vypadávají tabule skel

2019 - 2020

Plánováno

2019 - 2022
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

116 700 033

IČO: 49872206

Mateřská Škola, Most,
Lidická 44, p. o.
IČO: 72742364

Soulad
s cílem
MAP

Předpokládaný zdroj
financování

400 000

2.1
5.2
6.1

Grant, vlastní
zdroje

2019 – 2022

Šablony II

Chůva, sdílení zkušeností pedagogů, projektový
den ve škole, projektový den mimo školu,
odborně zaměřená tematická setkávání

2019 - 2020

Realizuje se

675 000

2.4

Šablony

Šablony II

Chůva, sdílení zkušeností pedagogů, projektový
den ve škole, projektový den mimo školu,
odborně zaměřená tematická setkávání

2019-2020

Plánováno

675 000

2.4

Šablony

Čteme dětem

Modernizace knihovny školy, nová literatura,
vzdělávání pedagogů, tablety, atd.

2017-2021

Část zrealizována

50 000

2.2
3.3
5.3

Vlastní zdroje

3 000 000

5.2
5.3

zřizovatel

IČO: 49872214

RED_IZO:

Připravenost

Část uskutečněna,
nadále bude probíhat
budování dalších
přírodních prvků,
hledání dalších
finančních možností

600083446

Mateřská škola, Most,
Hutnická 2938,p.o.

Termín

V rámci projektu bude část zahrady mateřské
školy přebudována na přírodovědný koutek
(venkovní přírodovědná učebna, přírodní tunely
a domečky, záhony, hmyzí domeček a jiné).
Cílem projektu je dostat přírodu do zahrady a
děti do přírody. Jednotlivé prvky jsou voleny
tak, aby probudily zájem o pozorování
přírodních procesů a umožnily získat informaci
na základě zkušeností. Velký význam hraje
aktivní přístup všech zúčastněných. Děti se
podílí na jednoduchých činnostech, dbají o
pořádek, třídí odpad, starají se o rostliny, vše
samozřejmě pod dohledem.

Mateřská škola, Most,
Antonína Sochora 2937, Návrat k přírodě.
příspěvková organizace
RED_IZO:

Stručný popis projektu

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Rekonstrukce součástí
jídelny výtah na jídlo
včetně bezbariérového
přístupu

Úprava jídelny MŠ v OP Albrechtická 414,
vybudování výtahu z kuchyně do 1. patra MŠ
z jídelny, úprava schodiště do školní jídelny –
bezbariér. přístup. (Případně i do 2. patra)

2019-2021

Plánováno

IROP,
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

Název projektu

Vybudování „Centra
pohybu, relaxace a
rehabilitace“ pro děti celé
organizace.

Svět pohádek ve hře,
čteme dětem, logopedická
prevence v MŠ.
(Předčtenářská
gramotnost, rozvoj
tvořivosti a podpora
dramatické výuky).

Mateřská škola, Most,
Růžová 1427, p. o.
RED_IZO: 600083420
IČO: 49872192

Rekonstrukce školní
kuchyně
Bezbariérovost
Oplocení areálu MŠ
Šablony II
Naše školička je pilná jako
včelička projekt OP VVV

Stručný popis projektu
a) Centrum bude sloužit pro přenos příkladů
dobré praxe předškolních pedagogů v rámci
tělovýchovných činností. Aktuální téma: rozvoj
motoriky u dětí se SVP se stupněm 1
podpůrných opatření, dále se stupněm 2 a více.
Rozvoj motoriky u předškolních dětí celé
organizace.
Vybudování tohoto centra formou rekonstrukce
patra č. 2 bývalé 16. ZŠ ve stylu tělocvična +
místnost pro rozvoj jemné motoriky a
grafomotoriky + místnost relaxačně
rehabilitační, + příslušenství a sociální zázemí.
Vybavení knihovniček v MŠ pro děti, nákup
paravánů jako koutků pro děti, nákup
pedagogické literatury pro rozvoj čtenářské
gramotnosti, dramatické výuky v MŠ, nákup
loutek pro zprostředkování děje pohádek,
kostýmů pro prožitkové učení a rozvoj řečových
a komunikativních schopností u dětí, nákup
logopedických zrcadel a pomůcek pro
logopedickou prevenci v MŠ.
Nová dlažba, elektroinstalace, rozvody vody
nove zařízení
Stavební úpravy pro bezbariérovost školky
Oplocení areálu MŠ

Chůva, sdílení zkušeností pedagogů, projektový
den ve škole, projektový den mimo školu,
odborně zaměřená tematická setkávání
Digitální kompetence ve vzdělávání- proškolení
zaměstnanců v nových technologiích a vybavení
školy robot.včelkami

Termín

2019-2022

Připravenost

Plánováno

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Soulad
s cílem
MAP

3 000 000

2.1
5.2
5.3

Předpokládaný zdroj
financování

MŠMT, vlastní
zdroje

OP VVV,
Vlastní zdroje
2019-2022

Plánováno

500 000

2.2

2019

Zrealizováno

2 000 000

5.3

2018 - 2023

Plánováno

1 500 000

5.2

2019-2020

Plánováno

675 000

2020-2022

Plánováno

2021

Plánováno

800 000

Částečně
Šablony I

2.1

Vlastní zdroje,
zřizovatel
IROP
Zřizovatel,
Vlastní zdroje

2.4

Šablony

2.2
2.4
6.1

OP VVV
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Identifikace subjektu
IČO, RED IZO

Mateřská škola Lužice,
97
IČO: 72743611
RED_IZO:

Název projektu

Stručný popis projektu

Zateplení školy

Rekonstrukce vnějšího pláště školy

Klimatizace

Vybudování klimatizace pro všechny prostory

Připravenost

Soulad
s cílem
MAP

Předpokládaný zdroj
financování

2019-2021

Plánováno

700 000

5.2

OPŽP

2020

Plánováno

1 000 000

5.2

Vlastní zdroje

2020

Plánováno

300 000

5.2

MŠMT

2.1

Vlastní zdroje

600083560

Mateřská škola
Obrnice, okres Most, p.
o.
RED_IZO:

600083268 Zajištění bezpečnosti

IČO: 70982210
Středisko volného času,
Most, Albrechtická
414., p. o.,
RED_IZO:

Termín

Předpokládané náklady
na realizaci
projektu v Kč

Školní fitness

Vybudování oplocení pozemku před budovou
MŠ, terénní úpravy
Pořízení a instalace fitness dětských nářadí
Velké stojany s prvky na procvičení motoriky,
smyslů, řeči apod.

2020

Plánováno
Plánováno

250 000

Nová podlahová krytina do jedné tělocvičny

2021-2022

Plánováno

750 000

Rekonstrukce tělocvičny II.

Nová podlahová krytina do druhé tělocvičny

2022-2023

Plánováno

750 000

Rekonstrukce střešních
plášťů

Výměna opotřebené střešní krytiny

2019-2020

Plánováno

4 000 000

5.2

2021-2022

Plánováno

1 000 000

5.2

2022- 2025

Plánováno

10 000 000

5.2

Smyslový koutek
Rekonstrukce tělocvičny I.

691001723 Rekonstrukce oplocení
Oprava podezdívky plotu
areálu
IČO: 72059419
Vybudování letního pódia s
Dřevěné pódium, zabudované lavičky
hledištěm

2020

250 000

2.1
3.1
5.3
3.1
5.3

Vlastní zdroje

Nelze podpořit z
IROP
Nelze podpořit z
IROP
OPŽP,
Vlastní zdroje,
Zřizovatel
Vlastní zdroje,
Zřizovatel
Zřizovatel,
Vlastní zdroje,
Granty
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Neinvestiční záměry
Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

1. Základní škola,
Most, Svážná 2342
RED IZO:
600083667

IČO: 49872184
3.Základní škola,
Most, U Stadionu
1028
RED IZO:
600083781

IČO: 47326409

4. Základní škola,
Most, Václava
Talicha 1855, p.o.
RED IZO:
600 083 811

IČO: 47325615

Název projektu

Stručný popis projektu

Pořizování učebnic a
učebních pomůcek
DVPP

Výměna učebnic, nákup nových učebních pomůcek

2019-2023

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
3 000 000

Zaměření na projektové vyučování, prohloubení vědomostí
v oblasti ICT, tandemová výuka

2019-2023

500 000

Školní asistent, sociální pedagog, využití ICT ve vzdělávání,
klub cizích jazyků, klub pro účastníky ŠD a ŠK
Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických
pracovníků ve všech oborech. Zaměřen na školní družinu
Vzhledem k umístění školy, vzdělávání dětí odlišné kultury a
vysokému počtu žáků ve třídách

2019 - 2021

2 100 000

2019 - 2021
2019 - 2021

40 000

350 000

Zkvalitnění výuky pro žáky ze sociálně vyloučených lokalit

2017 - 2019

80 000

Zajištění volnočasových aktivit, doučování a péče o žáky

2019 - 2022

800 000

Zřízení volnočasových aktivit zaměřených na sportovní
aktivity a vzájemnou spolupráci žáků
Zřízení 3 školních asistentů, kteří se budou věnovat žákům,
kteří mají slabší prospěch či výchovné potíže
Speciální pedagog, vzdělávání ped. pracovníků, tandemová
výuka, CLIL ve výuce, čtenářský klub, klub zábavné logiky,
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

2019 - 2022

200 000

Školní asistent, sociální pedagog, využití ICT ve vzdělávání 64
hodin, klub zábavné logiky, klub pro účastníky ŠD a ŠK

Šablony II (ZŠ, ŠD, ŠK)
Vzdělávání pedagogických
pracovníků
Speciální pedagog
Pořizování učebních
pomůcek, potřeby a
učebnice
Zřízení 2 míst podpůrných
pracovníků pro rodiče a
děti
Zřízení 5 kroužků pro žáky
Zřízení 3 míst školních
asistentů
Šablony I

Šablony II (ZŠ, ŠD, ŠK)

Předpokl.
termín
realizace

2020 - 2022

4 000 000

2017-2020

1 491 400

2019 - 2021

2 438 300

Předpokládaný
zdroj financování

Vlastní zdroje,
příp. jiné
MŠMT, OP VVV Šablony

MŠMT, OP VVV –
Šablony II.
OP VVV –
šablony II.
OP VVV –
šablony II
Granty – OP VVV
-Gramotnost

OP VVV (Výzva č.
39)

OP VVV (Výzva č.
39)
OP VVV (Výzva č.
75)
OP VVV –
Šablony,
MAP,

OP VVV – Šablony
II

V jakém stavu se
záměr nachází
Průběžné plnění
Průběžné plnění

Průběžné plnění
Průběžné plnění

Podpora škol
formou
zjednodušeného
vykazování
Končí v roce 2019
Realizováno
od 1. 9. 2019
Realizováno
od 1. 9. 2019
Záměr
Splněno, ukončeno
31.12.2018 –
Šablony
MAP – průběžné
plnění
v realizaci

70

Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

5. Základní škola,
Most, Zlatnická
186, p.o.

Název projektu

Stručný popis projektu

Zřízení 2 míst podpůrných
pracovníků pro rodiče a
děti - úvazek každého
z nich 0,5
Speciální pedagog

Zajištění doučování, péče o žáky, komunikace s rodiči

Předpokl.
termín
realizace

2019 - 2022

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
nefinanční
partner
projektu

Předpokládaný
zdroj financování

V jakém stavu se
záměr nachází

Podpora škol
formou
zjednodušeného
vykazování
Průběžná realizace

OP VVV (Výzva č.
39)

Vzhledem k umístění školy, vzdělávání dětí odlišné kultury a
vysokému počtu žáků ve třídách

2019 - 2025

230 000 /rok

OP VVV - šablony

V realizaci

RED IZO:
600083888

Pořizování učebních
pomůcek, potřeby a
učebnice

Zajištění výuky

2019 - 2025

200 000 /rok

Vlastní zdroje
Granty, dotace,
dary.

7. Základní škola,
Most, Jakuba
Arbesa 2454

Postupné dovybavení
učeben moderními ICT
pomůckami
Vzdělávání pedagogických
pracovníků

Vytváření ICT „koutků“ v běžných učebnách, pořízení tabletů,
dotykových panelů apod.

2019 - 2023

600 000

Vlastní zdroje
Dotace, granty

Záměr

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických
pracovníků ve všech oborech.

2019 - 2020

500 000

OP VVV,
Šablony

Průběžná realizace

Postupné dovybavení
učeben informatiky
novými PC
Zřízení 4 míst podpůrných
pracovníků pro rodiče a
děti - úvazek každého
z nich 0,3
Zřízení 7 kroužků pro žáky

Pořízení nových PC do dvou učeben informatiky (celkem 32
PC)

2020 - 2021

400 000

Vlastní zdroje

Záměr

Zajištění volnočasových aktivit, doučování a péče o žáky

2019 - 2022

1 600 000

OP VVV (Výzva č.
39)

Realizováno
od 1. 9. 2019

Zřízení 7 volnočasových aktivit zaměřených na klima školy a
vzájemnou spolupráci žáků
Zřízení 3 školních asistentů, kteří se budou věnovat žákům,
kteří mají slabší prospěch či výchovné potíže

2019 - 2022

300 000

OP VVV (Výzva č.
39)
OP VVV (Výzva č.
75)

Realizováno
od 1. 9. 2019
Záměr

IČO: 49872265

RED_IZO:
600083675

IČO: 47326204
8. Základní škola,
Most, Vítězslava
Nezvala 2614, p.o.
RED IZO:
600 083 772

IČO: 47326328

Zřízení 3 míst školních
asistentů

2020 - 2022

4 000 000
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

200 000

Postupné proškolování pedagogů

2019 – 2022

100 000

Vzdělávání pedagogických pracovníků, CLIL ve výuce,
čtenářský klub, klub zábavné logiky, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem, školní asistent, odborně
zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Výměna učebnic, nákup nových učebních pomůcek

2017-2020

1 401 329

2017-2023

Speciální pedagog poskytuje péči žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, poskytuje předmět speciálně
pedagogické péče
Speciální pedagog poskytuje péči žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, poskytuje předmět speciálně
pedagogické péče
Postupná obnova interaktivních tabulí, které ve třídách
stárnou

Vzdělávání učitelů
v metodách Čtením a
psaním ke kritickému
myšlení
Šablony
Pořizování učebnic a
učebních pomůcek
Šablony II

11. Základní škola,
Most, Obránců
míru 2944, p.o.

Obnova sad výukových
materiálů pro výuku cizích
jazyků a jazyka českého
Pořízení učebních
pomůcek pro HV
Kariérní růst
prostřednictvím DVPP

IČO: 00830984

2019 - 2022

Zřízení místa speciálního
pedagoga na úvazek 0,5

RED_IZO:
600083870

RED_IZO:
600083730

1 130 000

Stručný popis projektu

Obnova interaktivních
tabulí ve třídách školy

IČO: 47326239

2020 – 2022

Název projektu

Zřízení místa speciálního
pedagoga na úvazek 0,5

10. Základní škola,
Most, Zdeňka
Štěpánka 2912

2019 – 2020

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
800 000

Spolupráce se ZUŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků – IT, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem, školní asistent, školní
kariérový poradce, CLIL ve výuce, využití ICT ve vzdělávání
v ZŠ, klub pro žáky, projektový den ve škole, projektový den
mimo školu, aktivity ve školní družině – školní asistent,
Vzájemná spolupráce pedagogů, vzdělávání pedagogů
v oblasti IT, Využití ICT ve vzdělávání, projektový den
Výměna sad za prošlé sady učebnic, které již nemají doložku
MŠMT
Nákup pomůcek pro rozšířenou výuku HV – Orfovy sady
nástrojů
Podpora fondu DVPP pro možnost realizace školení učitelů

Podpora kreativních činností ve výtvarných odborech formou
workshopů

Předpokl.
termín
realizace

Předpokládaný
zdroj financování

V jakém stavu se
záměr nachází

OP VVV (Výzva č.
75)

Záměr

OP VVV (Šablony
II)

V realizaci

Vlastní zdroje,
Pomáháme
školám úspěchu
Pomáháme
školám úspěchu

V realizaci

OP VVV Šablony

splněno, ukončeno
08/2019

2019-2022

150 000

2 300 602

Vlastní zdroje,
MŠMT
OP VVV Šablony II

Průběžné plnění

2017-2020

130 000

MŠMT, vlastní
zdroje

V realizaci

2019-2020

40 000

MŠMT, vlastní
zdroje
OP VVV

Záměr

2017-2021

2017-2020

150 000
40 000

Vlastní zdroje

V realizaci

realizace začala
10/2019

V realizaci

V realizaci
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

14. Základní škola,
Most,
Rozmarýnová
1692, p.o.,

2019/2020

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
700 000

Vybudování zázemí pro zájmovou činnost

2019-2023

2 500 000

Speciální pedagog a DVPP

Podpora pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků
Nákup knih (jednotlivé nebo sady)
Nákup učebnic a učebních pomůcek

2019-2023

1 300 000

Školní speciální pedagog
Šablony II

Zaměstnání školního speciálního pedagoga ve výši 0,5 úvazku
Vzdělávání pedagogických pracovníků, kluby, využití ICT ve
vzdělávání

2020 - 2023
2019 - 2021

1 000 000
1 000 000

Pořizování učebnic a
učebních pomůcek
DVPP

Výměna a doplňování učebnic a učebních pomůcek

2019 - 2023

250 000/rok

Profesní růst pedagogických pracovníků formou realizace
školení
Vzdělávání všech ped. pracovníků na aktuální téma

2019 - 2023

100 000

Název projektu

Stručný popis projektu

Vybavení pedagogů
pracovními notebooky

Pro všechny pedagogy poskytnout jako pracovní pomůcku
kvalitní notebook

Zájmová činnost

Předpokl.
termín
realizace

Předpokládaný
zdroj financování

V jakém stavu se
záměr nachází

Záměr

RED_IZO:
600 083 900

IČO: 47324082

15. Základní škola,
Most, J. A.
Komenského 474,
p. o.
RED_IZO:
600083764

IČO: 47324180
18. Základní škola,
Most,
Okružní 1235, p. o.
RED_IZO:
600083748

IČO: 47326417
Základní škola a
mateřská škola
Bečov, okres Most,
p.o.
RED_IZO:
600083683

Knihovna
Moderní učebnice

Vzdělávání pedagogů
Učebnice, učební pomůcky
Asistent pedagoga, popř.
školní psycholog

Nákup a obnova učebních pomůcek, učebnic, tělocvičného
nářadí, ict technologií, kompenzačních pomůcek MŠ i ZŠ
Zdravotní i sociální pro žáky ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí

2019-2023
2019-2023

10 000
500 000

2019-2023

50 000/rok

2019-2023

200 000/rok

2019-2023

1 000 000

IROP –
neformální
vzdělávání
OP VVV Šablony

Záměr
Záměr

Vlastní zdroje
Vlastní zdroje

Záměr
Záměr

OP VVV
OP VVV Šablony II
Vlastní zdroje

Záměr
Podpora škol
formou
zjednodušeného
vykazování
Záměr

Vlastní zdroje

Záměr

OP VVV,
Vlastní zdroje,
MAP
Vlastní zdroje
dotace
OP VVV, Šablony

Záměr
Záměr

V realizaci
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO
IČO: 70983381
Základní škola
Obrnice, okres
Most, p.o.
RED_IZO:
6000083802

IČO: 70982236

2019-2023

350 000/rok

Poskytovat psychologické poradenské služby učitelům, žákům
a jejich rodičům ve vyhrazené pracovně, mapovat sociální
klima školních tříd, pracovat s nimi sledovat a sociální klima
školy, atd.

2019-2020

Stručný popis projektu

Vybavení na volnočasové
aktivity
Pobyt pro žáky

Kola, helmy, florbalové vybavení, …

Asistenti pedagoga
Školní psycholog

Sociální pedagog –
personální podpora ZŠ

Spolupráce s MŠ

RED_IZO MŠ:
691005371

Pobyt pro žáky

Název projektu

Učebnice

AMA SCHOOL –
základní škola a
mateřská škola
montessori o.p.s

2019-2023

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
400 000

Další vzdělávání
pedagogických pracovníků
Výměnné vzdělávací
pobyty
Montessori pomůcky
Poradenství

Finanční prostředky na zaplacení asistentů pedagoga

Vytvářet propojení mezi školou a jinými subjekty, např.
S obcí, policií, státním zástupcem a zdravotnickým zařízením.
Poskytování mediace mezi školou, rodiči a uvedenými
institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami.
Nákup nových učebnic pro výuku.
Návštěva dětí MŠ v ZŠ spolu s rodiči,
vytváření v dílnách, výtvarné dílně, sportovní hry (zakoupení
materiálu pro technické práce – dřevo, plast apod.,
výtvarného materiálu – barvy, papír, pastelky, pastely,
enkaustické vosky, cihlářská hlína, glazury, ruční lis na tisk
z výšky, diplomy, medaile, odměny.
Mezinárodní Montessori kurzy postupně pro všechny
pedagogy a asistenty školy

výměnné zahraniční pobyty – stáže, a to jak pro žáky, tak pro
pedagogy
Nákup originálních Montessori didaktických pomůcek
Poradenství a mentoring v oblasti Montessori vzdělávání

Předpokl.
termín
realizace

2018 -

Nelze najít
odborníky

2019 – 2021
(1. 9. 2019 –
31. 8. 2021)

17 500/měs
= 210 000
28 000/ měs
= 336.000

Předpokládaný
zdroj financování

OP VVV,
Vlastní zdroje
MŠMT

OP VVV – šablony
zřizovatel

V jakém stavu se
záměr nachází

Záměr
Záměr

V realizaci
Záměr

2019-2023

349 128/
72 šablon
(4849/1
šabl.)
50 000

2019-2020

30 000

OP VVV, vlastní
zdroje

Záměr

2020 - 2025

1 500 000

Záměr

2019 - 2025

1 000 000

OP VVV, vlastní
zdroje,
MAP
IROP
Vlastní zdroje

V realizaci
V realizaci

2016 - 2023
2019-2025

2 000 000
1 000 000

OP VVV

Realizace ze Šablon
II

Vlastní zdroje

Záměr

V realizaci
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

Název projektu

Stručný popis projektu

Spolupráce s rodiči

Pravidelné přednášky, školení, setkání jako rodičů, tak dětí a
rodinných příslušníků

Základní škola
prof. Zdeňka
Matějčka, Most,
Zdeňka Štěpánka
340, p. o.

Zřízení a provozování
neuropedagogického
centra

RED_IZO:
600023630

Zavádění metody FIE do
vyučování

Mateřská Škola,
Most, Lidická 44, p.
o.

Asistent pedagoga
Kompenzační pomůcky
pro rozvoj motoriky a
pohybu pro děti s SVP.
Pedagogické věno jako
příklad dobré praxe.

využití EEG Biofeedbacku pro děti a dospělé – neinvazivní a
bezpečná metoda pro učení, trénink pro mozek, metoda
digitální se záznamem tréninku, práce s individuálním
tempem, kondiční trénink pro rychlé učení a celkový vysoký
výkon, náprava poruch řeči a poruch učení, nápravy poruch
chování a koncentrace pozornosti – ADHD, ADD
FIE Instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina lze
stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož
pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a
organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si
svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle
přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze
využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální
možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své
myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme.
Ve škole zavádíme pravidelné využívání uvedené metody,
kterou chceme také využít pro pomoc žákům běžných škol.
K projektu se vztahuje i další vzdělávání učitelů.
K dětem s podpůrnými opatřeními
Nákup odborných knih pro práci s dětmi s SVP i s podpůrným
opatřením I. Nákup kompenzačních pomůcek.

RED_IZO ZŠ:
181050013
IČO:
25485920

IČO: 72742364
RED_IZO:

Výměnné stáže pedagogů k tématu čtenářské, matematické
gramotnosti, práci s dětmi mladšími tří let, práce s dětmi SVP.

2019-2025

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
500 000

2019-2023

2 500 000

OP VVV,
Kraj,
Vlastní zdroje

Záměr

2019-2023

500 000

OP VVV,
Kraj,
Vlastní zdroje

Záměr

2018
2018 – 2020

300 000
500 000

Šablony
V realizaci

2017 – 2020

200 000

OP VVV
OP VVV,
Vlastní zdroje

Předpokl.
termín
realizace

Předpokládaný
zdroj financování

V jakém stavu se
záměr nachází

OP VVV,
Vlastní zdroje

OP VVV,
MAP,
Vlastní zdroje

V realizaci

Šablony
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO
166000221

400 000

Poradenství, workshopy pro pedagogy, ale i rodičovskou
veřejnost.
1 klinický logoped, 1 psycholog klinický Možnost výpůjčky
knih dětské literatury i odborné pro práci s dětmi se SVP,
knihy na podporu prevence rizikového chování u dětí apod.
Nákup učebních pomůcek pro realizaci matematické
gramotnosti v MŠ.

2016 - 2020

350 000

Vlastní zdroje

2016 - 2020

400 000

2016 - 2020

180 000

Vlastní zdroje,
Částečně Šablony
I
Šablony

Částečně
zrealizováno

2018 - 2020

50 000

Vlastní zdroje,
MAP
MŽP
Vlastní zdroje
Šablony

V realizaci

rodiče
Zřizovatel,
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje

realizováno
Zadáno k realizaci

Exkurze za světem
techniky.

Exkurze s dětmi z MŠ, výlety v rámci sousedících krajů,
řemeslných dílen, návštěva technického muzea, VŠ technické
apod.

Mobilita logopedické
prevence – práce
klinického logopeda a
psychologa v terénu.

Spolupráce se ZŠ a OSPOD
Školy v přírodě

IČO: 49872206

2018 - 2020

Stručný popis projektu

Matematickou
gramotností k finanční
gramotnosti v MŠ
Schůzky a akce pro rodiče
s dětmi

RED_IZO:
116 700 033

Mobilní asistence pro 15 škol -pedagogy, rodiče i samotné
děti, dále dle potřeb dětí se SVP.

Název projektu

Centrum metodické
pomoci pro rodiče.

Mateřská škola,
Most, Hutnická
2938,p.o.

2019 - 2020

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
250 000

Schůzky a akce pro rodiče
s dětmi
Školy v přírodě
Rozvoj předškolních aktivit
Vybavení učeben v MŠ

Téma: školní zralost, gramotnosti, prevence rizikového
chování, logopedická prevence u předškolních dětí,
grafomotorika – zážitkové a názorné besedy s pedagogy,
odborníky
Příprava dětí na vstup do ZŠ, přenos informací o dítěti
(portfolia), partnerské schůzky za účasti odborníků
Krátké výjezdy s tematikou environmentu

Téma: školní zralost, gramotnosti, prevence rizikového
chování, logopedická prevence u předškolních dětí,
grafomotorika – zážitkové a názorné besedy s pedagogy,
odborníky
Krátké výjezdy s tematikou environmentu
Práce s digitálními technologiemi – programy k interaktivní
tabuli- Barevné kamínky
Učební pomůcky – zakoupení pomůcek pro rozvoj
matematické a čtenářské pregramotnosti dětí v MŠ

Předpokl.
termín
realizace

2018 – 2019

190 000

2019-2024

180 000

každoročně
2019-2024

20 000

2019-2024

25 000

Předpokládaný
zdroj financování

Zřizovatel,
OP VVV,
MAP,
Částečně výlety
MŠ
OP VVV,
II. psycholog
MAP

V jakém stavu se
záměr nachází
Záměr

Šablony, v realizaci

V realizaci

V realizaci
průběžně

Průběžná realizace
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

průběžně

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
20 000

2019-2024

150 000

2019-2023

250 000

Krátkodobé pobyty pro posílení firemní kultury a kolektivu
Pomoc dvouletým dětem se začleňováním do MŠ
Práce s digitálními technologiemi – programy k interaktivní
tabuli- Barevné kamínky, zakoupení progr. Berušek Atd.
Vzdělávání v oblasti ICT- digitalizace, práce s technologiemi,
interaktivními učebními pomůcky,

2019-2023
2019 - 2020
2017 -2020

100 000
420 000
20 000

2019- 2020

60 000

Zakoupení dataprojektoru a odborné literatury jako pomoc
při odborných přednáškách pro rodiče

2018 - 2020

20 000

Spolupráce se ZŠ a OSPOD
partnerské schůzky za
účasti odborníků
Vybavení učeben v MŠ

Příprava dětí na vstup do ZŠ, partnerské schůzky za účasti
odborníků

2018 – 2022
2019-2024

Vzdělávání pedagogů

Učební pomůcky – zakoupení pomůcek pro rozvoj
matematické a čtenářské pregramotnosti dětí v MŠ

Teambuildingové aktivity

Přednášky a semináře s odborníky – pedagogika, psychologie,
digitální technologie,

Interaktivní výuka hrou

Název projektu

Stručný popis projektu

Tematická setkávaní s
rodiči

odborné přednášky pro rodiče. Přednášky s odborníky
(zaměření na prevenci, zdraví, školní připravenost a školní
zralost)
Přednášky s odborníky (např. pedagogika, psychologie,
digitální technologie, speciální pedagogika, práce
s dvouletými dětmi)
Praktické dílny s odborníky (polytechnické zaměření, ICT,
apod.)

Vzdělávání pedagogů
Workshopy

Mateřská škola,
Most, Růžová
1427, p. o.
RED_IZO:
600083420

IČO: 49872192

Mateřská škola,
Most, Antonína
Sochora 2937,
příspěvková
organizace

RED_IZO:
600083446
IČO: 49872214
Mateřská škola

Teambuildingové aktivity
Chůva
Rozvoj předškolních aktivit
DVPP pedagogů - ICT
Tematická setkávaní
s rodiči

Předpokl.
termín
realizace

Předpokládaný
zdroj financování

V jakém stavu se
záměr nachází

Šablony

Záměr

Šablony
Zřizovatel,
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
OP VVV
Šablony II
Vlastní zdroje
OP VVV - šablony
Vlastní zdroje

Záměr

Vlastní zdroje,
OP VVV

Vlastní zdroje,
OP VVV

Realizováno

Záměr
V realizaci
V realizaci
Záměr
Realizováno, bude
pokračovat v rámci
šablon

Vlastní zdroje,
MAP

V realizaci

25 000

Vlastní zdroje

Průběžná realizace

2019 – 2024

70 000

Průběžná realizace

Posilování vztahů v kolektivu při pobytech v přírodě

2019 - 2023

100 000

Šablony a vlastní
zdroje

Pořízení 3Boxu včetně implementace a školení

2019

39 990

Vlastní zdroje

Průběžná realizace

Vlastní zdroje

Záměr
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO
Lužice, 97

IČO: 72743611
RED_IZO:
600083560

Název projektu

Stručný popis projektu

Odborně zaměřená
tematická setkávání s
rodiči
Vzdělávání pedagogů

Přednášky s odborníky (zaměření na prevenci, zdraví, školní
připravenost a školní zralost)

Workshopy
Teambuildingové aktivity
Škola v přírodě

Mateřská škola
Obrnice, okres
Most, p. o.
RED_IZO:
600083268

IČO: 70982210

Přednášky s odborníky (např. pedagogika, psychologie,
digitální technologie, speciální pedagogika, práce
s dvouletými dětmi)
Praktické dílny s odborníky (polytechnické zaměření, ICT,
apod.)

Krátkodobé pobyty pro posílení firemní kultury a kolektivu
Výjezd s dětmi i s rodiči na krátkodobý pobyt s aktivitami
(letní, zimní)

2019

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
250 000

2019

Předpokl.
termín
realizace

Záměr

250 000

Šablony

Záměr

2019-2023

250 000

Záměr

2019-2023
2019-2023

300 000
300 000

Šablony
Zřizovatel,
Vlastní zdroje
Vlastní zdroje
SFŽP,
Vlastní zdroje

Odborné semináře na míru pedagogům v oblasti společného
vzdělávání
Vzdělávání v oblasti ICT- digitalizace, práce s technologiemi,
interaktivními učebními pomůcky,
Nákup dětské literatury, odborné literatury, úložných
prostor, - zřízení a vybavení školní knihovny

2020

60 000

2019 - 2020
2019 - 2021

60 000

150 000

„S důvěrou“ – spolupráce
s rodiči

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
dětí
Seminář s psychologem
Seminář s logopedickými asistenty
Pracovní workshopy – environmentální
Pracovní workshopy - čtenářská gramotnost
Výjezd zaměstnanců- týmové aktivity, spolupráce…

2019 - 2021

250 000

2020

100 000

Prohlubování kooperace
zaměstnanců MŠ Obrnice
Školní asistenti v MŠ
Obrnice
Se školou jsem kamarád

Plat pro 3 asistenty pedagogů zaměstnané na 100 % úvazku

Pravidelná setkávání předškoláků a jejich rodičů na základní
škole v Obrnicích- výtvarné dílny, hudební dílny, tělesné a
pohybové chvilky- nákup TV, hudebních a výtvarných
pomůcek

V jakém stavu se
záměr nachází

Šablony

DVPP pedagogů- inkluze v
MŠ
DVPP pedagogů- ICT
Školní knihovna v MŠ

Předpokládaný
zdroj financování

2019 - 2020

2020

1 115 000
100 000

Záměr
Záměr

Vlastní zdroje,
MAP
OP VVV - šablony
Vlastní zdroje
OP VVV –
šablony¨
MŠMT
Vlastní zdroje
OP VVV,
Šablony
Vlastní zdroje

Záměr

OP VVV - šablony
Vlastní zdroje
OP VVV - Šablony

Záměr

Vlastní zdroje,
Příp. OP VVV

Záměr

Částečně
realizováno, bude
průběžně
doplňováno
Částečně
realizováno

Záměr

Probíhá průběžně
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Identifikace
subjektu
IČO, RED_IZO

RED_IZO:
691001723

IČO:72059419
Junák – český
skaut, středisko
Oheň Most, z. s.,
Třída SNP 1191,
434 01 Most,

IČ: 413 24 919
Základní umělecká
škola, Most,
Moskevská 13,
P.O.
IČO: 473 241 47
IZO: 116 701 846

2020

150 000

2021 - 2022

750 000

Název projektu

Stručný popis projektu

Do přírody společně

Spolupráce s rodinami- výjezd pedagogů, dětí a rodičů mimo
Obrnice, přírodovědné aktivity, prohlubování spolupráce
s rodiči pomocí různých a aktivit, činnostního učení, atd.
Nákup dětské literatury, pracovních sešitů- do MŠ budou
chodit předčítat pohádky rodiče a prarodiče dětí, osobnosti
veřejného života a podobně
Nová podlahová krytina do jedné tělocvičny

2022 - 2023

750.000

Výměna opotřebené střešní krytiny

2019 - 2020

4 000 000

Rekonstrukce oplocení
areálu
Vybudování letního pódia
s hledištěm

Oprava podezdívky plotu

2021-2022

1 000 000

Dřevěné pódium, zabudované lavičky

2022- 2025

10 000 000

Dětská skupina Radost

Fungování dětské skupiny Radost – 12 dětí

2019-2021

3 300 000

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání v oblasti grafických počítačových programů

Pohádkové čtení

Středisko volného
času, Most,
Albrechtická 414.,
p. o.,

2020

Předpokl.
náklady na
realizaci
projektu v Kč
150 000

Předpokl.
termín
realizace

Rekonstrukce tělocvičny I.

Rekonstrukce tělocvičny II.
Rekonstrukce střešních
plášťů

Nová podlahová krytina do druhé tělocvičny

2020-2021

200 000

Předpokládaný
zdroj financování

V jakém stavu se
záměr nachází

OP VVV,
Vlastní zdroje

Probíhá průběžně

Vlastní zdroje,
Příp. OP VVV

Záměr

Nelze podpořit z
IROP
Nelze podpořit z
IROP
OPŽP,
Vlastní zdroje,
Zřizovatel
Vlastní zdroje,
Zřizovatel
Zřizovatel,
Vlastní zdroje,
Granty
OPZ

Záměr

Šablony

Záměr

Záměr
Záměr
Záměr
Záměr
Záměr
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Přehled provedených úprav/doplnění
Pořadí

1.

Datum
zveřejnění
změny
14. 4. 2020

Strana

49

Popis změny

Důvod provedení změny

Doplnění
chybějícího záměru
AMA SCHOOL –
základní školy a
mateřské
školy
montessori o.p.s.

Chybějící záměr školy byl obsažen
ve všech předcházejících verzích SR
MAP. Ve verzi 5.0 chyběl z důvodu
administrativního pochybení.
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Za zpracování a aktualizaci dokumentů zodpovídá:
Ing. Karolína Bělochová

Finanční a projektová manažerka MAP II
karolina.belochova@mesto-most.cz
Mgr. Jaroslav Haušild

Odborný konzultant MAP II

jaroslav.hausild@mesto-most.cz
Ing. Šárka Šimanová

Koordinátorka MAP II

sarka.simanova@mesto-most.cz

V Mostě dne 14. 4. 2020

podepsal
Mgr. Petra Digitálně
Mgr. Petra Trojnová
2020.04.14
Trojnová Datum:
08:16:19 +02'00'

----------------------------------------Mgr. Petra Trojnová

Předsedkyně Řídicího výboru MAP II ORP Most
(opatřeno elektronickým podpisem)

