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Úvod  

Dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území OPR Litomyšl má celkem 3 části, 

které vznikají na základě partnerské spolupráce a komunikace.  

První část dokumentu – analytická část byla vytvořena na základě metaanalýzy stávajících 

strategických záměrů, z výstupů jednání pracovních skupin, z výstupů dotazníkového šetření 

MŠMT, ze zjištěných potřeb investic, ze znalosti oblasti školství na území ORP Litomyšl, 

z následného definovaní četnosti klíčových problémů, že stanovení průniku klíčových 

problémů a z definování prioritních oblastí rozvoje. Výstupem analytické části jsou SWOT-3 

analýzy jednotlivých rozvojových oblastí.   

Strategický rámec, jako druhá část dokumentu byl vytvořen na základě SWOT-3 analýz  

a analytické části dokumentu. Je zpracován ve struktuře vize, priority, cíle a indikátory. 

Součástí strategického rámce jsou i potřebné a využitelné investice do oblasti vzdělávání, 

relevantní pro čerpání dotací z IROP. Strategie tak slouží jako referenční rámec akčnímu plánu 

a aktivitám a jejím úkolem je zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti.  

Třetí část dokumentu – roční akční plán, který navazuje na tento strategický rámec MAP, 

zahrnuje neinvestiční opatření – aktivity škol a aktivity spolupráce. 

 

1. Vize  

„Prostřednictvím zapojení všech relevantních subjektů do tvorby plánovacího dokumentu MAP 

chceme v našich školách vytvořit přátelské prostředí umožňující moderní, otevřené a kvalitní 

vzdělávání a budování pozitivních vztahů mezi všemi aktéry i partnery vzdělávání, včetně 

organizací neformálního a zájmového charakteru“ 

 

2. Popis zapojení aktérů  

Místní akční plán je připravován v rámci stanovených principů plánování. Při zpracování 

dokumentu Místního akčního plánu tak spolu plánují a spolupracují hlavní aktéři vzdělávání, 

kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace), samotní uživatelé 

a v neposlední řadě také veřejnost. Tito aktéři vzdělávání společně vytvořili dokument MAP 

prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v sedmi ustanovených pracovních 

skupinách.  

Každý, kdo má zájem o problematiku vzdělávání na území ORP Litomyšl má příležitost stát se 

členem pracovní skupiny a podílet se tak na tvorbě strategického dokumentu MAP. Informace 

o možnosti zapojit se do procesu plánování, lze získat na záložce o projektu, která se nachází 

na webových stránkách Města Litomyšle na níže uvedeném odkazu:  

http://www.litomysl.cz/?co=map&akce= 

Kromě informací o projektu je prostřednictvím odkazu představena i organizační struktura 

projektu, plánované vzdělávací aktivity a aktuální informace o jeho realizaci.     

  

http://www.litomysl.cz/?co=map&akce
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3. Popis priorit a cílů  

 

PRIORITA č. 1 Zvýšit kvalitu vzdělávacích, či výchovných procesů a zajistit 

dostupnost vzdělávaní 

Cíl   1.1. Připravit se a rozvíjet inkluzivní vzdělávání, stávající procesy vzdělávání 

zacílit na inkluzi 

 

Popis cíle Uchopit novou problematiku inkluzivního vzdělávání, zavést ji do každodenní 

činnosti škol a školských zařízení, zajistit adekvátní počet dětí ve třídách, vytvořit 

systém podpory pro žáky se SVP a nadané žáky, podpořit matematickou a 

čtenářskou gramotnost dětí se SVP. 

 

Vazba na povinná 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Indikátory Počet zapojených škol a školských zařízení 

 
Cíl   1.2. Zachovat základní a mateřské školy na území ORP Litomyšl a využívat 

demografický potenciál území pro naplnění, či zachování jejich kapacity 

 

Popis cíle Zajistit maximální snahu o zachování stávajících základních a mateřských škol v 

obcích na území ORP.  Naplňovat kapacitu dané školy především žáky, kteří 

pochází z předmětných obcí, či města, plně využívat demografický potenciál, 

základní a mateřské školy na obcích i prostřednictvím doplňkových činností.   

  

Vazba na povinná 

opatření MAP 

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Indikátory Počet zachovaných škol a školských zařízení a počet škol a školských zařízení, 

které min. zachovají kapacitu 

 
Cíl   1.3. Zefektivnit vzdělávací procesy v oblasti čtenářské gramotnosti v 

základním vzdělávání 

 

Popis cíle Prostřednictvím zefektivnění postupů vyřešit problém se čtenářskou negramotností 

žáků, podpořit vznik dramatických kroužků, vyřešit nízkou hodinovou dotaci 

pedagogů na výuku českého jazyky, zefektivnit stále neinovativní přetrvávající 

způsoby výuky ve čtení a motivovat děti ke čtení.   

 

Vazba na povinná 

opatření MAP 

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

 

Indikátory Počet škol, které optimalizují stávající postupy  

 
Cíl   1.4. Zefektivnit vzdělávací procesy v oblasti matematické gramotnosti v 

základním vzdělávání. 

 

Popis cíle Vyřešit problém se nedostatečnou schopností vnímání žáků reálnosti výsledků v 

matematice, podpořit vznik matematických klubů, klubů, či předmětů zaměřených 

na finanční gramotnost, vyřešit nízkou hodinovou dotaci na matematiku, 

zefektivnit stále přetrvávající způsob výuky matematiky a brát zřetel na úrovně 

dětí, motivovat děti k finanční gramotnosti. 

 

Vazba na povinná 

opatření MAP 

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

 

Indikátory Počet škol, které optimalizují stávající postupy  
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Cíl   1.5. Zefektivnit vzdělávací, výchovné a provozní procesy v oblasti předškolního 

vzdělávání a péče 

 

Popis cíle Zaměřit se na nedostatečnou školní a sociální zralost dětí, snížit počty dětí na 

pedagoga, adekvátně upravit školní docházku do MŠ, nedostatečnou spolupráci s 

rodiči a absenci nutričního specialisty. 

 

Vazba na povinná 

opatření MAP 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Indikátory Počet školských zařízení, které optimalizují stávající postupy  

 
Cíl   1.6. Nastavit účinné procesy pro zvýšení zájmu veřejnosti o volnočasové a 

zájmové aktivity jejich dětí 

 

Popis cíle Zpracovat informační – poptávkový systém databáze spolků, nastavit proces, jak 

účinně oslovit děti, či jejich rodiče s konkrétní nabídkou, nastavit zhodnocení 

přínosu zájmových činnosti pro děti, zajistit dostatečnou nabídku činnosti pro celou 

rodinu a nastavit osvětové činnosti. 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet zájmových a volnočasových organizací, které nastavily systém 

 

PRIORITA č. 2 Zajistit dostatečně odborné a motivované lidské zdroje  

Cíl   2.1. Zajistit dostatek kvalitních odborníků pro děti, vyžadující speciální 

přístup a využívat jejich služeb 

   

Popis cíle Zajistit a využít služeb odborníků základního i předškolního vzdělávání, tj. školního 

psychologa, speciálního pedagoga, asistentů pedagogů, školních asistentů, 

logopedů. zařadit do interních procesů výchovy a vzdělávání pro potřeby jak 

jednotlivých žáků, tak samotných pedagogických pracovníků a rodičů. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Indikátory Počet kvalitních odborníků 

 
Cíl   2.2. Zvyšovat kompetence a odbornost pedagogických i nepedagogických 

pracovníků pro práci s dětmi, vyžadujících speciální přístup 

   

Popis cíle Podporou vzdělávání a motivací zajistit doplnění vědomostí, dovedností a 

kompetentnosti osob, kteří pracují s dětmi, vyžadujících speciální přístup, tedy dětí 

se SVP i dětí nadaných. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Indikátory Počet podpořených osob  

 
Cíl   2.3. Zajistit motivaci a rozvoj znalostí pedagogických pracovníků v oblasti 

matematické i čtenářské gramotnosti i pregramotnosti    

   

Popis cíle Pro zajištění kvalitní výuky zajistit rozvoj znalostí v oblasti matematické a čtenářské 

gramotnosti i pregramotnosti prostřednictvím vzdělávání pedagogických 
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pracovníků, mapovat možností školení, či seminářů, sdílení dobré praxe mezi učiteli 

z různých škol např. s facilitováním, podpořit účast mentora, zajistit doplnění 

chybějících znalostí a kompetencí v používání metod aktivního učení (metodika).   

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

2. Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

 

6.  Rozvoj lidských zdrojů 

Indikátory Počet podpořených osob 

 
Cíl   2.4. Zajistit motivaci a rozvoj znalostí pedagogických pracovníků v oblasti 

předškolního vzdělávání a péče     

 

Popis cíle Dostatečně využívat možností vzdělávání, mít přehled o novinkách, změnách, 

inovacích, o možnosti rozvoji dovedností, o posílení znalostí PC, jazykových 

dovedností, DVPP, účasti na stážích v ČR i v zahraničí, účasti na seminářích k 

problematice dětí mladších 3 let. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

3. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

Vazba na definované 

opatření MAP 

 

6.  Rozvoj lidských zdrojů 

Indikátory Počet podpořených osob  

 
Cíl   2.5. Zajistit dostatečné znalosti pro management škol, jejich zaměstnance a 

zřizovatele v příslušné legislativě pro zajištění realizace investičních  

i neinvestičních projektů    

 

Popis cíle Formou vzdělávacích aktivit zajistit dostatečné znalosti pedagogických i 

nepedagogických učitelů, zřizovatelů škol v oblasti projektového řízení, 

strategického plánování, veřejných zakázek, finančního plánování a řízení, 

stavebního řízení a další příslušné legislativy pro kvalitní zajištění realizace 

investičních i neinvestičních projektů.   

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na doporučené 

opatření MAP 

5.  Podpora polytechnického vzdělávání 

 

Indikátory Počet podpořených osob  

 
Cíl   2.6. Zajistit dostatečné vzdělávací a informační akce pro management  

a pedagogické pracovníky o stavu polytechnického vzdělávání a pracovního 

uplatnění v oblasti v ORP. 

    

Popis cíle Vyvolat, či podpořit zájem o realizaci technického vzdělávání v souladu s RVP ZV 

s cílem potřeby zlepšení celkového stavu polytechnického vzdělávání v ORP. 

 

Vazba na doporučené 

opatření MAP 

5.  Podpora polytechnického vzdělávání 

 

Indikátory Počet zrealizovaných akcí  

 
Cíl   2.7. Zajistit dostatečné vzdělávací a informační aktivity pro management škol 

v oblasti možnosti získávání finančních prostředků na výdajové položky  

 

Popis cíle Formou nastavení vhodných komunikačních kanálů a zajištění kvalitních 

vzdělávacích aktivit pro management škol zajistit přehled možností získávání 
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finančních prostředků na platy učitelů, na platy odborných pracovníků, na úhradu 

provozních výdajů, zajistit aktuální znalost systému financování, popř. jeho změn. 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů 

Indikátory Počet zrealizovaných akcí  

 
Cíl   2.8. Zajistit dostatečné vzdělávací a informační aktivity pro volnočasové a 

zájmové organizace  

 

Popis cíle Formou nastavení vhodných komunikačních kanálů a zajištění kvalitních 

vzdělávacích aktivit pro volnočasové a zájmové organizace zajistit přehled 

možností získávání finančních prostředků (např. v oblasti získávání finančních 

prostředků na mzdové výdaje, na provozní výdaje, na investiční výdaje, na možnosti 

získat odbornost a vzdělání pro práci s dětmi. 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet zrealizovaných aktivit  

 

PRIORITA č. 3 Zlepšit infrastrukturu a zajistit technické a materiální vybavení  

 
Cíl   3.1. Zajistit dostatečné materiální a technické vybavení pro práci s dětmi 

směřující ke zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti v základním 

vzdělávání s vazbou i na volnočasové, či zájmové vzdělávání    

 

Popis cíle Vyřešit situaci s nedostatečností vybavení knihoven – zajistit vyhovující prostředí, 

chybějící literaturu, chybějící encyklopedie, čtenářské koutky, kluby, literární dílny, 

pořídit chybějící pomůcky pro výuku – PC, čtečky, dataprojekty, demonstrativní 

pomůcky, hmatové písmo, interaktivní tabule, výukové programy a informační a 

komunikační technologie.   

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 
2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet podpořených zařízení 

 
 Cíl   3.2. Zajistit dostatečné materiální vybavení a pomůcky pro práci s dětmi 

předškolního věku 

 

Popis cíle Zajistit didaktické pomůcky, pomůcky pro rozvoj dítěte, sportovní pomůcky, 

pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, literatury pro pedagogy a děti, vybavení 

knihoven, nákup IT technologií, pomůcky pro polytechnickou výchovu. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 
3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet podpořených zařízení 

 
Cíl   3.3. Provést rekonstrukci budov, přístavby, přestavby a vnějšího stavu  

 

Popis cíle Zajistit kvalitní přípravu a realizaci plánovaného investičního záměru škol, 

školského zařízení, organizací volnočasového a zájmového vzdělávání dle 

aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 
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Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet zrealizovaných projektů  

 
Cíl   3.4. Zajistit vybavení vnitřních prostor (ostatních) mimo odborných 

 

Popis cíle Zajistit adekvátní vybavení všech vnitřních prostor vzdělávacích zařízení mimo 

odborných učeben dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů.   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet vybavených vzdělávacích prostor   

 

 
Cíl   3.5. Zajistit vybavení odborných učeben  

 

Popis cíle Zajistit adekvátní vybavení všech odborných učeben vzdělávacích zařízení dle 

aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů.   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet vybavených odborných učeben   

 
Cíl   3.6. Zlepšit stav komunikací kolem budov a stav jejich okolí  

 

Popis cíle Zlepšit stav pěších komunikací kolem vzdělávacích zařízen a zlepšit stav jejich jeho 

okolí dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů.   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet budov vzdělávacího charakteru se zlepšeným okolním stavem     

 
Cíl   3.7. Vybudovat, či rekonstruovat zázemí pro pohybové, pěstitelské a zábavné 

venkovní aktivity včetně souvisejícího vybavení  

 

Popis cíle Vybudovat nové, či zrekonstruovat stávající zázemí pro pohybové, pěstitelské a 

zábavné venkovní aktivity včetně souvisejícího vybavení dle aktuálního seznamu 

potřeb investičních záměrů.   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nového, či zrekonstruovaného zázemí  
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Cíl   3.8. Vybudovat chybějící školní a pedagogické knihovny  

 

Popis cíle Vybudovat nové školní a pedagogické knihovny dle aktuálního seznamu potřeb 

investičních záměrů   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP  

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet vybudovaných školních a pedagogických knihoven  

 
Cíl   3.9. Vybudovat chybějící tělocvičny, či zrekonstruovat stávající a zajistit jejich 

dostatečné vybavení    

 

Popis cíle Vybudovat nové tělocvičny, zrekonstruovat stávající prostory a zajistit adekvátní 

vybavení dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet vybudovaných, či zrekonstruovaných tělocvičen  

Počet vybavených stávajících tělocvičen 

 
Cíl   3.10.   Vybudovat bezbariérové přístupy 

 

Popis cíle Vybudovat bezbariérové přístupy do vzdělávacích prostor dle aktuálního seznamu 

potřeb investičních záměrů   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet vybudovaných bezbariérových přístupů  

 
Cíl   3.11.   Pořídit ICT techniku a technologie  

 

Popis cíle Zajistit dostatečné vybavení vzdělávacích prostor ICT technikou a technologiemi 

dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově vybavených vzdělávacích zařízení   

 
Cíl   3.12.   Pořídit moderní pomůcky a adekvátní vybavení pro děti a žáky se SVP 

i pro děti nadané 

 

Popis cíle Pro práci s dětmi a žáky, vyžadujících speciální přístup, včetně pro práci s dětmi 

nadanými, zajistit dostatečné vybavení adekvátními moderními pomůckami dle 

specifikovaných potřeb.  
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Vazba na povinné   

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově vybavených vzdělávacích zařízení   

 
Cíl   3.13.   Zajistit modernizaci a vybavení ZUŠ 

 

Popis cíle Pro práci s dětmi a žáky, navštěvující základní uměleckou školu zajistit modernizaci 

budovy a adekvátní vybavení dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet zmodernizovaných a vybavených ZUŠ   

 
Cíl   3.14.   Zajistit dostatečné zabezpečení škol, školských zařízení a dalších 

vzdělávacích organizací 

  

Popis cíle Pro práci s dětmi a žáky, navštěvující MŠ, ZŠ a další vzdělávací subjekty zajistit 

dostatečnou bezpečnost   dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově zabezpečených vzdělávacích zařízení  

 
Cíl   3.15.   Vybudovat a vybavit, znovu oživit odborné učebny pro manuální 

vzdělávání dětí  

 

Popis cíle Zajistit opětovné oživení, vybudování a související vybavení odborných učeben pro 

manuální vzdělávání dětí dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na doporučené   

opatření MAP 

5.  Podpora polytechnického vzdělávání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově vybudovaných, či oživených učeben 

  
Cíl   3.16.   Vybudovat nové vnitřní prostory pro výuku  

 

Popis cíle Zajistit vybudování nových vnitřních prostor pro zajištění výuky ve vzdělávacích 

zařízeních dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 
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Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově vybudovaných vnitřních prostor   

 
Cíl   3.17.   Zajistit zázemí pro odborné a pedagogické pracovníky    

 

Popis cíle Zajistit adekvátní zázemí pro výkon činností odborných a pedagogických 

pracovníků dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově vybudovaného zázemí pro odborníky   

 
Cíl   3.18. Provést rekonstrukci, modernizaci stávajících, či vybudování nových 

vnitřních prostor  

 

Popis cíle Vybudovat nové prostory, či provést rekonstrukci/ modernizaci stávajících vnitřních 

prostor vzdělávacích zařízení dle aktuálního seznamu potřeb investičních záměrů. 

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově vybudovaných vnitřních prostor   

Počet zrekonstruovaných vnitřních prostor   

Počet zmodernizovaných vnitřních prostor   

 

PRIORITA č. 4 Zajistit dostatečné financování investičních i neinvestičních 

aktivit  

 
Cíl   4.1. Zajistit dostatečné finanční prostředky pro financování pedagogů a 

odborníků, kteří pracují s dětmi SVP a s nadanými žáky   

  

Popis cíle Zajistit adekvátní financování pedagogů, odborníků (tj. školních psychologů, 

speciálních pedagogů, školních asistentů.) pro zajištění odborné práce s dětmi se 

SVP a s nadanými žáky, zajistit kvalitní dotační managementu pro možné využití 

dotací. 

 

Vazba povinné opatření 

MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Indikátory  Počet podpořených osob 
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Cíl   4.2. Zajistit dostatečné finanční prostředky pro možnost návštěv tematických 

akcí pro zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti  

 

Popis cíle Zajistit dostatečné finanční prostředky pro možnost návštěv kulturních zařízení, 

akcí, exkurzí, výstav, tematických programů s cílem zvýšit čtenářskou a 

matematickou gramotnost 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

 

 

Indikátory Počet navštívených akcí  

 
Cíl   4.3. Zajistit dostatečné finanční prostředky pro zajištění pracovníků 

pedagogických i nepedagogických pro výuku dětí a žáků i mimo výuku  

 

Popis cíle Zajistit finanční zdroje pro pedagogické, ale i pro nepedagogické pracovníky např. 

pro správce počítačové učebny, pedagogický dozor koutků, dozor volně otevřených 

učeben… 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

 

Indikátory Počet podpořených osob   

 
Cíl   4.4. Zajistit dostatečné finanční prostředky pro realizaci investičních aktivit 

škol, školských zařízení, volnočasových zájmových organizací  

 

Popis cíle Pro realizaci investičních aktivit i do oblasti polytechnického vzdělávání zajistit v 

dostatečném předstihu možnost a využití finančních prostředků, např. od 

zřizovatele, či z dotačních zdrojů. 

 

Vazba na průřezové 

opatření MAP 

4.  Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových 

aktivit a investice do vzdělání 

 

Vazba na doporučené 

opatření MAP 

5.  Podpora polytechnického vzdělávání 

 

Indikátory Počet zrealizovaných projektů  

 

PRIORITA č. 5 Zefektivnit spolupráci, komunikaci a vztahy všech aktérů ve 

vzdělávání  

Cíl   5.1. Navázat užší spolupráci a součinnost s ostatními orgány, institucemi, 

osobami a veřejností o problematice inkluzivního vzdělávání  

 

Popis cíle Pro  osvětu problematiky inkluzivního vzdělávání využívat zkušenosti škol, které již 

inkluzivní přístup  praktikují, sdílet jejich dobou praxi, zajistit dostatečnou 

informovanost o problematice inkluzivního vzdělávání směrem k veřejnosti,  

rodičům a jejich dětem pro zvýšení jejich zájmu, pro zlepšení podmínek přijetí žáka 

do svého kolektivu, zefektivnit spolupráci mezi ZŠ a MŠ, zajistit komunikaci mezi 

pedagogy, dětmi, rodiči a poradenským systémem, zefektivnit poradenskou  činnost 

PPP a komunikaci s VŠ ohledně nedostatečné přípravy pedagogů na problematiku 

inkluze. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem   

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů   

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

Indikátory Počet nově navázané, či obnovené spolupráce  
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Cíl   5.2. Navázat užší spolupráci a součinnost s ostatními orgány, institucemi, 

osobami a veřejností o problematice matematické, čtenářské a jazykové 

dovednosti 

 

Popis cíle Prostřednictvím úzké spolupráce s rodiči zvýšit jejich povědomí o nutnosti "číst 

dětem a s dětmi“, navázat užší spolupráci s knihovnami, navázat užší spolupráci s 

dalšími aktéry pro rozvoj pregramotnosti, pro zefektivnění využívat workshopy s 

odborníky a předávání dobré praxe organizovat setkávání nadaných dětí z regionu. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů   

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

 

Indikátory Počet nově navázané, či obnovené spolupráce  

 
Cíl   5.3. Zefektivnit komunikaci a vztahy mezi pracovníky ve vzdělávání, rodiči, 

dětmi a žáky v oblasti předškolního a školního vzdělávání a v oblasti 

mimoškolních aktivit 

  

Popis cíle Zdůraznit prestiž učitele, nastavit respektování pravidel komunikace, akceptování a 

zvládnutí režimu školy, dodržování nastavených pravidel, zodpovědnosti za vlastní 

chyby, za nevyřešení úkolu, či problému, zdůraznit odpovědnost rodičů za řečové 

vady jejich dětí, nastavit průběžnou informovanost (rodič-škola, rodič-dítě), pro 

práci s dětmi a rodiči využít motivačních prvků. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů   

7.  Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

 

Indikátory Počet vzdělávacích organizací s nově zavedeným systémem komunikace   

   
Cíl   5.4. Zlepšovat spolupráci škol a školských zařízení s jejich zřizovateli   

 

Popis cíle Stále rozvíjet komunikaci a vzájemný informační servis, zvyšovat povědomí 

zřizovatelů o jejich školách a školských zařízeních o jejich záměrech, současných a 

plánovaných aktivitách a souvisejících problémech. 

 

Vazba na povinné 

opatření MAP 

1.  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem    

2.  Čtenářská, matematická a jazyková dovednost v základním vzdělávání 

3.  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita   

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů   

 

 

Indikátory Četnost vzájemných setkání, spolupráce, komunikace 

 
Cíl   5.5. Zefektivnit spolupráci, komunikaci a vztahy všech aktérů v oblasti 

polytechnického vzdělávání     

 

Popis cíle Zefektivnit spolupráci s Pardubickým krajem – koncepce školství, nastavit 

komunikaci mezi zřizovatelem a zástupci základních škol s cílem výrazné potřeby 

zlepšení celkového stavu polytechnického vzdělávání v ORP, řešení nedostatku 

finančních prostředků nejen na investice, ale i na provoz, nastavit chybějící 

komunikaci mezi školou – SOU – budoucím zaměstnavatelem, eliminovat patný 

výběr budoucího učebního oboru v návaznosti na poptávce na trhu práce. 
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Vazba na doporučené 

opatření MAP 

5.  Podpora polytechnického vzdělávání 

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů   

 

 

Indikátory Četnost vzájemných setkání, spolupráce, komunikace  

 
Cíl   5.6. Zefektivnit spolupráci a komunikací a vztahy všech aktérů v oblasti 

zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit 

 

Popis cíle Zajistit dostatečnou spolupráci organizací mezi sebou, spolupráci mezi školami a 

spolky, zajistit dostatečnou informovanost a osvětu rodičů dosud nezapojených děti 

v neformálním vzdělávání, zamezit odlivu dětí. 

 

Vazba na definované 

opatření MAP 

6.  Rozvoj lidských zdrojů   

7. Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

 

Indikátory Četnost vzájemných setkání, spolupráce, komunikace     

 

Vazba cílů MAP na povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) 

 

Cíl P1 P2 P3 V1 D1 V2 V3 

1.1 XXX XX XXX     

1.2  XXX XXX     

1.3  XX XX     

1.4  XXX      

1.5  XXX      

1.6   XXX     

2.1 XXX XX XXX     

2.2 XX XX XX     

2.3  XX    XX  

2.4   XXX   XX  

2.5    XX XX   

2.6     XXX  XXX 

2.7      XXX  

2.8      XX XXX 

3.1  XXX     XX 

3.2   XXX    XX 

3.3    XXX   XX 

3.4    XXX   XX 

3.5    XXX   XX 

3.6    XXX   XX 
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3.7    XXX   XX 

3.8    XX   X 

3.9    XX   X 

3.10    XX   X 

3.11    XXX   XX 

3.12 XXX XXX XXX XX   X 

3.13    XXX   XX 

3.14    XX   X 

3.15   XX XXX   XX 

3.16    XXX   XX 

3.17    XX   X 

3.18    XXX   XX 

4.1 XXX XX XXX     

4.2  XXX      

4.3 XX XX      

4.4    XX XX   

5.1 XXX     XX XX 

5.2  XXX    XX XX 

5.3 XX XX XX   XX XX 

5.4 XX XX XX   XXX  

5.5     XXX XX  

5.6      XX XXX 

 

Legenda: 

Vazba Slabá Středně silná Silná 

Označení X XX XXX 

 Název opatření (tématu) 

P1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 

P2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 

P3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

V1 Rozvoj infrastruktury, včetně rekonstrukcí a vybavení MŠ, ZŠ, volnočasových aktivit a 

investice do vzdělání 

D1 Podpora polytechnického vzdělávání  

V2 Rozvoj lidských zdrojů 

V3 Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity 

 



 

 
   
   
  
 
 
 
 

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“, r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města. 

 

4. Priorizace témat – investičních záměrů při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV pro území MAP ORP Litomyšl  

Název 

školy, 

školského 

zařízení  

IČO Název projektu Stručný popis 

Očekávané 

celkové 

náklady na 

projekt v 

Kč  

Návaznost 

na cíl 

Očekáváný 

termín 

přípravy/ 

realizace 

projektu  

Stupeň 

připravenosti  

Typ projektu: 

Vazba na 

klíčové 

kompetence 

IROP – CIZÍ 

JAZYK 

Typ projektu: 

Vazba na 

klíčové 

kompetence 

IROP – 

PŘÍRODNÍ 

VĚDY 

Typ projektu: 

Vazba na 

klíčové 

kompetence 

IROP – 

TECHNICKÉ A 

ŘEMESLNNÉ 

OBORY 

Typ projektu: 

Vazba na 

klíčové 

kompetence 

IROP – 

PRÁCE S 

DIGITÁLNÍ

MI 

TECHNOLO

GIEMI 

Typ projektu: 
Bezbariérovost 

Typ 

projektu: 

Rozšiřován

í kapacit 

kmenových 

učeben 

Základní 
škola a 

Mateřská 
škola 

Budislav, 

okres 
Svitavy 

75015200 

Modernizace 

vnitřního 

prostoru školy a 

rekonstrukce 

nevyhovujících 

částí – schody a 

elektroinstalace 

Kabinet – 

Rozdělení 

stávajícího 
kabinetu na dvě 

místnosti s 

doplněním topení a 
elektroinstalace 

včetně výměny 

podlahy a 
vytvoření 

podhledu, 

počítačová síť a 
vybavení. 

Elektroinstalace – 
kompletní 

rekonstrukce 

nevyhovující 
elektroinstalace v 

celé budově včetně 

výměn svítidel. 
Sociální zařízení – 

rekonstrukce 

sociálních zařízení 
včetně instalací. 

Shody – náhrada 

stávajících 
dřevěných schodů 

včetně zvětšení 

průchodové výšky. 

2720000 
3.17, 3.4, 

3.18 
2018-2019 

projednaný 
záměr, 

příprava PD 

 x   x  
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Mateřská 
škola 

Cerekvice 

nad 
Loučnou, 

okres 

Svitavy 

75016427 
Multifunkční 

zahrada 

Celková proměna 

zahrady 

přizpůsobená 
enviromentálnímu 

vzdělávání 

1000000 3.7. 2018-2019 diskuze  x     

Mateřská 

škola 
Cerekvice 

nad 

Loučnou, 
okres 

Svitavy 

75016427 
Přístavba 

tělocvičny školy 

Využití nové 

přístavby k 

podpoře 
pohybových 

dovedností dětí, 

zajištění 
bezpečného pohybu 

s ohledem na 

kapacitu školy 

5000000 3.9. 2020 diskuze     x  

Mateřská 

škola 
Cerekvice 

nad 

Loučnou, 
okres 

Svitavy 

75016427 
Modernizace 

interiéru 

Postupná výměna 

zastaralého 
vybavení budovy 

/dveře, dlažby/ 

1000000 3.4, 3.18 2022 diskuze     x  
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Mateřská 

škola 
Cerekvice 

nad 

Loučnou, 
okres 

Svitavy 

75016427 

Vybudování 

požárního 

schodiště 

Bezpečnostní 

vybavení s ohledem 

na požadavky PO 

1000000 3.3, 3.18 2018 diskuze     x  

Základní 

škola 
Cerekvice 

nad 

Loučnou, 
okres 

Svitavy 

75016508 

Podpora 

technického 

vzdělávání 

Vybudovat formou 

přestavby dvou 
místností 

multifunkční 

učebnu pro 
polytechnickou 

výuku 

1000000 3.4, 3.15 2018 diskuze  x x x x  

Základní 
škola a 

Mateřská 

škola 
Čistá, 

okres 

Svitavy 

70985642 

Půdní vestavba 

v budově ZŠ 

(zateplení, 

schodiště, 

učebny) 

Zateplení půdních 

prostor, 
zpřístupnění patra 

budovy 

(vybudování 
schodiště, učebny) 

1800000 3.18, 3.3 2018-2023 
PD, investiční 

záměr 
x   x x  



 

  
    

 
 
 
 

18 
 

Základní 

škola a 

Mateřská 
škola 

Čistá, 

okres 
Svitavy 

70985642 

Úprava a 

modernizace 

venkovních 

prostor ZŠ  

Zřízení venkovního 

hřiště, modernizace 

mobiliáře dětského 
hřiště, vybudování 

venkovní učebny 

(zastřešený 
prostor) 

1200000 3.1, 3.7 2018-2023 tvorba PD  x x  x   

Základní 

škola a 
Mateřská 

škola 

Čistá, 
okres 

Svitavy 

70985642 

Modernizace 

vybavení třídy 

MŠ 

Vybavení tříd MŠ 
interaktivní tabulí s 

příslušným 

softwarem a 
počítačem. 

150000 3.2. 2018-2023 
investiční 

záměr 
   x   

Mateřská 
škola 

Desná, 

okres 
Svitavy 

75016010 
Zastřešení a 

vybavení terasy 

Zastřešení 
venkovního 

prostoru nad 

terasou a nákup 
herních prvků 

180000 3.3, 3.7 2018-2022 diskuze, záměr  x   x  
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Mateřská 

škola 

Desná, 
okres 

Svitavy 

75016010 

Výpočetní 

technika 

notebooky 

Notebooky do tříd 

pro každou učitelku 
50000 3.11. 2018-2022 diskuze, záměr    x   

Mateřská 
škola 

Dolní 

Újezd, 
okres 

Svitavy 

75016818 

Vybavení MŠ 

pro 

polytechnickou 

výchovu, 

nářadí, ponky, 

skříňky 

Na základě 

zaměření MŠ byla 
shledána potřeba 

dovybavit MŠ 

pomůckami a 
materiálem pro 

realizaci 

polytechnické 
výchovy, ponky, 

nářadí, materiály, 

skříňky atd., 

60000 3.2. 2018-2019 záměr   x    

Mateřská 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

 

75016818 

Vybavení 

knihovny 

odbornými i 

dětskými 

publikacemi 

Opakovaná 

investice do roku 
2023 - potřeba 

dovybavit knihovnu 

odbornými, tak 
dětskými 

publikacemi 

12 000 /rok 3.1. 2018-2019 záměr x x     
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Mateřská 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016818 

Vybavení tříd 

tělovýchovnými 

pomůckami 

Rozložená investice 
do roku 2023 - 

dovybavení tříd MŠ 

pomůckami pro 
tělovýchovné 

aktivity, 

rovnovážné aktivity 

20 000 / rok 3.4. 2018-2019 záměr     x  

Mateřská 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016818 

Kompenzační 

pomůcky pro 

děti se SVP 

Vzhledem k 
narůstajícímu 

počtu dětí se SVP 

je nezbytné 
dovybavit třídy MŠ 

pomůckami pro 

výchovně 
vzdělávací práci s 

těmito dětmi – 

doporučení ČŠI 

150000 3.1, 3.12 2018-2019 záměr     x  

Mateřská 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016818 

Vybavení tříd 

pro rozvoj 

předmatematick

é a 

předčtenářské 

gramotností 

Důraz ČŠI a 
vzdělávání učitelek 

DVPP k tématům 

pře gramotnosti 
vyžaduje 

dovybavení školy 

novými pomůckami 
pro jejich 

systematický 

rozvoj.  

150000 3.1. 2018-2019 záměr x x     
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Mateřská 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016818 

Vybavení třídy 

pomůckami dle 

M. Montessori 

Záměrem je 
nabídnout rodičům 

a dětem širší 

vzdělávací nabídku 
– jedna třída 

vybavená dle 

směru Marie 
Montessori. 

400000 3.1, 3.5 2018-2019 záměr x x x    

Mateřská 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016818 

IT – 

interaktivní 

tabule, 2x 

tiskárna, 

fotoaparát 

Záměrem je vybavit 

třídu MŠ 

interaktivní tabulí 
a dalšími IT 

technologiemi pro 

práci s výukovými 
programy a pro 

spolupráci se 

školami v zahraničí 
(projekty e-

Twinning) 

350000 3.11. 2018-2019 záměr x   x   

Základní 
škola 

Dolní 

Újezd, 
okres 

Svitavy 

75016737 

Vybavení 

učeben 

stavitelným 

nábytkem 40 ks 

Vybavením se 
zlepší komfort pro 

žáky – možnost 

úprav pro každého 
žáka 

(psychohygiena) 

160000 
3.5, 3.15, 

3.12, 3.1 
2018-2019 záměr x x     



 

  
    

 
 
 
 

22 
 

Základní 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016737 

Vybavení 

učeben 

pylonovými 

tabulemi 10 ks 

Vybavením se 

zlepší podmínky 
pro výchovnou 

vzdělávací práci 

(manipulace, 
estetika) 

250000 3.5, 3.15, 3.1 2018-2019 záměr x x  x   

Základní 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

 Nové vybavení 

počítačové 

učebny (stanice 

s monitorem) – 

26 ks  

Vybavením se 

zlepší podmínky 

pro výuku 
informatiky (nyní 

jsou PC z roku 

2004) 

650000 3.5, 3.11, 3.1 2018-2019 záměr x x  x   

Základní 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

Vybavení 

učeben 

interaktivními 

tabulemi 4 ks 

Vybavením se 

zlepší podmínky 
pro výchovně 

vzdělávací práci i 

pro činnosti žáků 
(integrované i 

nadané) 

280000 
3.5, 3.11, 
3.15, 3 .1 

2018-2019 záměr x x  x   
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Základní 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016737 Notebooky 12 ks 

Vybavení pro 
vyučující zlepšení 

podmínek pro 

vyučující – zlepšení 
podmínek pro 

výchovně 

vzdělávací práci 

170000 
3.5, 3.11, 

3.15, 3 .1 
2018-2019 záměr x x  x   

Základní 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

Realizace 

zatemnění okem 

ve vybraných 

učebnách zvl. na 

jižní straně ZŠ – 

4 učebny – 

venkovní žaluzie 

nebo vnitřní 

rolety 

Vybavením se 

zlepší podmínky 
pro výchov. 

Vzdělávací práci 

180000 3.5, 3.15, 3.1 2018 záměr x x  x   

Základní 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

Vybavení dvou 

tříd 

audiovizuální a 

ICT technikou 

(2 ks 

dataprojektorů, 

2 ks pláten, 6 ks 

ozvučení) 

Vybavením se 

zlepší podmínky 
pro výchov. 

Vzdělávací práci 

100000 
3.5, 3.11, 
3.15, 3 .1 

2018,2019 záměr x   x   
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Základní 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

Pořízení 6 ks 

učitelských stolů 

do kmenových 

učeben 

Vybavením se 

zlepší podmínky 
pro vyučující 

48000 3.4, 3.17 2018-2019 záměr x x     

Základní 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016737 

 

Pořízení 

názorných 

pomůcek 

(demonstračníc

h modelů, 

laboratorních, 

žákovských 

souprav) pro 

výuku chemie, 

fyziky, 

přírodopisu, 

matematiky 

 

Vybavením se 
zlepší podmínky 

pro výchov. 

vzdělávací proces i 
ro činnost žáků 

(rozvoj nadaných 

žáků) 

370000 
3.5, 3.11, 

3.15, 3 .1 
2018-2019 záměr x x x x   

Základní 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

Pořízení 

nábytku do 

učeben (skříně, 

nástěnky, 

panely) 

Vybavením se 

zlepší podmínky 
pro žáky 

(prezentace 

výsledků, uložení 

učebních potřeb a 

pomůcek 

70000 
3.5, 3.12, 

3.15 
2018-2019 záměr x x x x   
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Základní 
škola 

Dolní 

Újezd, 
okres 

Svitavy 

75016737 

Celková 

rekonstrukce 

sociálních 

zařízení (WC, 

umývárny) ve 3 

podlažích 

v pavilonu 2. 

stupně ZŠ 

Rekonstrukcí se 
zlepší hygienické 

podmínky, 

současný stav 
(stáří 30 let) je 

velmi nevyhovující 

3000000  3.17 2018-2019 PD     x  

Základní 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016737 

Celková 

rekonstrukce 

osvětlení tříd a 

chodeb 

v pavilonu 2. 

stupně ZŠ 

Novým osvětlením 

se zlepší podmínky 

pro vých. 
vzdělávací práci 

(psychohygiena, 

estetika), dojde i k 
úsporám elektrické 

energie. Současné 

30 let staré zářivky 
jsou velmi 

nevyhovující 

760000 
3.5, 3.10, 

3.15, 3.1 
2018-2019 

studie 

proveditelnosti 
x x x x   

Základní 
škola 

Dolní 

Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 
Zabezpečení 

vstupů do 

budovy školy 

Vybavení 

kamerovým 

systémem se zlepší 

bezpečnost 

150000 3.14, 3.10 2018-2019 záměr     x  
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Základní 

škola 

Dolní 

Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 

Provedení 

izolace proti 

pronikání 

vlhkosti do 

prostor 

v suterénu 

historické 

budovy, 

zbavování 

těchto prostor 

vlhkosti (školní 

dílny, sklady, 

zázemí pro 

provozní 

zaměstnance, 

kotelny) 

Jedná se o pořízení 

zařízení na 

rekuperaci 

(odvětrání) a o 

provedení izolace 

zdiva 

300000 
3.15, 3.10, 

3.3 
2018-2019 záměr   x    

Základní 
škola 

Dolní 

Újezd, 
okres 

Svitavy 

75016737 
Rekonstrukce 

školního hřiště 

Současný antukový 
povrch atletické 

dráhy je 

nevyhovující, nově 
by bylo použito 

tartanu 

650000 3.1, 3.7 2018-2019 příprava PD     x  

Základní 
škola 

Dolní 

Újezd, 

okres 

Svitavy 

75016737 
Rekonstrukce 

jazykové učebny 

Zlepšení podmínek 
pro výchov. 

Vzdělávací práci 

250000 3.5, 3.11, 3.1 2018-2019 záměr x   x   
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Základní 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

75016737 
Rekonstrukce 

šaten  

Současné šatny – 

pletiva jsou staré 
32 let – 

rekonstrukcí se 

zlepší podmínky a 
estetika šaten 

800000 3.4. 2018-2019 
studie 

proveditelnosti 
    x  

Základní 
umělecká 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

67439896 

Nová 

multifunkční 

třída hudebního 

oboru 

 
Vznik nové tříd pro 

hudební obor – 

rekonstrukce 
sklepního prostoru 

na třídu určenou 

pro výuku bicích a 
instrumentální a 

souborové hry, s 

možností využití 
třídy pro další 

výuku hudebního 

oboru, vzhledem k 
nedostatečné  

kapacitě ZUŠ 

 

850000 

3.5, 3.11, 

3.13, 3.17, 
3.1 

2018-2019 
studie 

proveditelnosti 
    x  

Základní 
umělecká 

škola 

Dolní 
Újezd, 

okres 

Svitavy 

67439896 
Hrnčířské 

kruhy 2 KS 

Dovybavení třídy 

výtvarného oboru 

hrnčířskými kruhy 
RK Shimpo /2 ks/ a 

daným 

příslušenstvím – 
hrnčířskou 

sedačkou 

65000  .3.15. 2018-2019 záměr   x    
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Základní 

umělecká 

škola 
Dolní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

67439896 

Nákup 

tanečního 

povrchu Artefol 

pro potřeby 

tanečního oboru 

 
Pořízení 

přenosného 

tanečního povrchu 
z kolekce Artefol 

(baletní a scénické 

povrchy) pro 
potřeby vystoupení 

oboru mimo 

prostory školy, 
sokolovna, kulturní 

dům v dalších 

obcích, tyto 
prostory a jeviště 

nejsou vhodné pro 

potřeby vystoupení 
žáků tanečního 

oboru. Pořízení je 

nutné z 
prostorových 

důvodů vlastního 

koncertního sálu 
školy, který je pro 

tento druh 

vystoupení  
Nevyhovující 

 

63000 
3.1, 3.13, 

3.16 
2018-2019 záměr   x    

Základní 

umělecká 
škola 

Dolní 

Újezd, 

okres 

Svitavy 

67439896 

Nové notebooky 

(6ks) pro 

potřeby nově 

zavedeného 

informačního 

systému 

základních 

uměleckých škol 

(iZUŠ) 

Pořízení 6 ks 

notebooku pro 

potřeby 
informačního 

systému základních 

umělecký škol Izuš, 

který škola používá 

od roku neurčeno 

/2017 

75000 3.11, 3.13 2018-2019 záměr    x   
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Mateřská 

škola 
Horní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

71003215 

Vybavení PC 

technikou 

(notebook 2x + 

potřebný 

software) 

audiovizuální 

technikou 

(dotyková 

televize, 

výukové 

programy) 

Potřeba 

modernizace 

zastaralého 
vybavení PC 

techniky – nákup 

dvou notebooků 
pro pedagogy a 

vedoucího školního 

stravování a 
nového software 

pro administraci 

školního 
stravování. 

Pořízení dotykové 

televize pro 
potřeby výuky a 

vzdělávání dětí. Ve 

škole je k dispozici 
pro tyto účely 

pouze 15 let starý 
PC. Pořízení 

výukových 

programů pro 
práci s dotykovou 

televizí. 

 

70000 3.1, 3.5, 3.11 2018 záměr    x   

Mateřská 

škola 
Horní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

71003215 

Vybudování 

chodníku z 

parkoviště do 

školy, 

vydláždění 

prostoru před 

hlavními dveřmi 

do budovy, 

bezbariérový 

vstup do budovy 

MŠ 

Odvodnění základů 

budovy, protože 
budova se nachází 

částečně pod 

úrovní okolního 
terénu, vybudování 

nového chodníku k 

budově školy cca 
25 m2 s 

bezbariérovou 

protiskluzovou 
úpravou v 

současné době 5 

schodů, a 

vydláždění plochy 

před vchodem do 

budovy (25 m2) 
 

150000 3.3, 3.6, 3.10 2018 záměr     x  
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Mateřská 

škola 
Horní 

Újezd, 

okres 

Svitavy 

71003215 

Vybavení 

kuchyně (varné 

desky, trouby 

včetně stojanů 

pro varné desky 

a trouby) 

Potřeba nového 
vybavení školní 

kuchyně, výměna 

poruchových 
sporáků za 2 varné 

desky, 2 elektrické 

pečící trouby a 

potřebné stojany 

pod uvedené 

spotřebiče.  

60000 3.5, 3.15 2018 záměr   x    

Mateřská 

škola 
Horní 

Újezd, 

okres 
Svitavy 

71003215 

Rekonstrukce 

prostor pro 

polytechnické 

vzdělávání dětí, 

keramická 

dílna, 

keramická pec, 

vybavení 

nářadím a 

nábytkem) 

 

Rekonstrukce a 

stavební úpravy – 
elektroinstalace, 

vodoinstalace 

vytápění a podlahy 
apod. 

nevyužívaných 

prostor v budově 
školy na dílnu pro 

polytechnické 

vzdělávání a 
keramickou dílnu. 

Nákup keramické 

pece, materiálu pro 
polytechnické 

vzdělávání, nářadí 

a vybavení dílny 
nábytkem 

 

150000 
3.18, 3.15, 

3.5 
2019 záměr   x    
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Mateřská 

škola 
Horní 

Újezd, 
okres 

Svitavy 

71003215 

Rekonstrukce 

ložnice na 

víceúčelové 

prostory k 

výuce a 

vzdělávání dětí 

a nové šatní 

skříňky do 

šatny 

 

Rekonstrukce 

stávající staré 
ložnice na 

víceúčelové 

prostory pro 
tělovýchovné 

aktivity dětí, nákup 

podlahoví krytiny, 

tělovýchovného 

nářadí pro děti 
předškolního věku, 

nákup skříněk pro 

ukládání lůžkovin 
(v odpoledních 

hodinách zde 

budou rozkládány 
postýlky pro 

odpočinek dětí). 

Nákup nových 
šatních skříněk pro 

děti do šatny, nyní 

40 let staré.  

120000 3.2, 3.18 2018 záměr     x x 

Mateřská 
škola 

Horní 

Újezd, 
okres 

Svitavy 

71003215 
Modernizace 

počítačové 

techniky 

Modernizace 

počítačové techniky 

v celé škole, nákup 
hardware, 

software, tiskárny, 

nové výukové 
program apod.) 

15000 /rok 3.4, 3.2, 3.11 2020-2023 záměr    x   
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Základní 

škola 

Janov, 
okres 

Svitavy 

75015765 Dopravní hřiště 
Vybudování 

dopravního hřiště 
1000000 3.7. 2018-2019 diskuze   x  x  

Základní 

škola 
Janov, 

okres 

Svitavy 

75015765 
Vybavení školní 

družiny 

Vybavení školní 

družiny 
250000 3.10, 3.11 2018–2019 diskuze     x  

Mateřská 
škola 

Janov, 

okres 
Svitavy 

75016494  

Zastřešení 

terasy (rozšíření 

prostor pro 

výuku) 

Vybudování 

zastřešení terasy a 
rozšíření prostoru 

pro výuku 

1500000 3.2, 3.3 2018-2019 diskuze x x     
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Mateřská 

škola 

Jarošov, 
okres 

Svitavy 

75016494 
Rekonstrukce 

školní kuchyně 

Rekonstrukce 

školní kuchyně dle 

požadavků KHÚ, 
stavební úpravy, 

vybavení 

500000 3.3, 3.4, 3.18 2018 PD     x  

Mateřská 

škola 
Jarošov, 

okres 

Svitavy 

75016494 
Vybavení herny 

MŠ 

 

Vybavení herny 

MŠ, vybavení 
koutků, doplnění 

knih do dětské i 

ped. knihovny, 
pořízení dětských 

hudebních 

nástrojů, ozvučení 
tyče, pořízení 

stavebnic LEGO, 

nové didaktické 
pomůcky pro 

dvouleté děti a pro 

předškoláky 
 

100000 3.2. 2018 záměr   x    
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Dům dětí a 

mládeže, 

Litomyšl, 
17. 

listopadu 

905, okres 
Svitavy. 

Žadatel 
(nositel 

projektu) - 

Město 
Litomyšl, 

Bří 

Šťastných 
1000, 570 

20 

Litomyšl 

DDM – 
IČO: 

75015137, 
Město 

Litomyšl – 

IČO: 
00276944 

"Středisko 

volného času 

Litomyšl" 

 

Hlavním cílem 

projektu je 
rekonstrukce 

objektu v ulici 

Dukelská č. 534, 
Litomyšl, který je v 

majetku Města 

Litomyšl pro 
potřeby střediska 

volného času.  

Předmětem 
projektu jsou 

stavební úpravy 

budovy a pořízení 
vybavení (nábytek, 

regály do skladu 

pomůcek, el. 
keramická pec, el. 

spotřebiče). 
Záměrem je 

vytvořit zázemí pro 

celoroční nabídku 
zájmového 

vzdělávání a 

volnočasových 
aktivit pro 

účastníky od dětí 

předškolního věku 
po seniory – 

pravidelná činnost 

zájmových útvarů, 
kurzy pro dospělé, 

příměstské tábory, 

otevřený klub pro 
příležitostnou a 

spontánní činnost a 

prostor pro 
komunitní 

setkávání. 

 

19000000 
3.5, 3.11, 

3.15, 3.1, 3.7 
2017-2018 podaná žádost x x x x x  
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Dům dětí a 

mládeže, 
Litomyšl, 

17. 

listopadu 
905, okres 

Svitavy   

75015137 

Zahradní objekt 

se zastřešeným 

podiem 

Jedná se o 
vybudování 

zahradního objektu 

s využitím pro 
pohybové aktivity, 

relaxační a 

kulturní akce 
menšího rozsahu 

400000 3.3, 3.7 2018-2020 záměr  x x    

Dům dětí a 

mládeže, 

Litomyšl, 
17. 

listopadu 

905, okres 
Svitavy   

75015137 

Vybudování 

zpevněné plochy 

pro pohybové 

aktivity na 

zahradě 

Jedná se o úpravu 
zahrady pro 

pohybové aktivity, 

relaxační využití a 
kulturní akce 

menšího rozsahu   

500000 3.7. 2018-2020 záměr     x  

Dům dětí a 

mládeže, 

Litomyšl, 
17. 

listopadu 

905, okres 
Svitavy   

75015137 

Vybavení na 

zahradu (herní 

prvky, lavičky a 

stoly) 

Jedná se o 

vybavení zahrady 

pro pohybové 
aktivity, relaxační 

využití a kulturní 

akce menšího 
rozsahu   

200000 3.7. 2018-2020 záměr x x     
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I. mateřská 

škola 
Litomyšl 

70156000 

Stavební úpravy 

na dolní budov 

1. MŠ Litomyšl 

Zřízení šatny, 

výdejny obědů a 
stavební úpravy 

celé dolní budovy, 

vybudování stříšky 
nad vstupním 

schodištěm do 

dolní budovy 1. MŠ 
Litomyšl 

500000 3.3, 3.2, 3.18 2018-2019 záměr     x  

I. mateřská 
škola 

Litomyšl 

70156000 
Stavební úpravy 

na dolní budov 

1. MŠ Litomyšl 

Stříška nad 

vstupním 

schodištěm do 
dolní budovy 1. MŠ 

1000000 3.3. 2019-2020 záměr     x  

II. 
mateřská 

škola 

Litomyšl 

70156026 
Rekonstrukce 

třídy 

V současné době je 
vybavení tříd 

zastaralé – nábytek 

sestaven ze starých 
skřínka, koberce 

nevyhovují – 

zkrabatělé, 
vyšisované, lino 

prošlapané – 

opotřebované. 

200000 3.2, 3.4 2018-2020 záměr x x     
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II. 

mateřská 
škola 

Litomyšl 

70156026 

Vybudování 

toalety v prvním 

patře 

 

V budově je jen 1 

toaleta pro 
pedagogy a 

provozní (10 osob) 

včetně 1krát týdně 
pedagogické praxe 

studentů (15 lidí v 

přízemí). 
Vybudování toalety 

v patře b umožnilo 

učitelkám větší 
komfort při 

každodenní práci s 

dětmi. 

100000 3.3, 3.4, 3.18 2018-2019 diskuze     x  

II. 
mateřská 

škola 

Litomyšl 

70156026 

Vybavení 

zahrady pro 

další 2 třídy ve 

školním roce 

2018-2019 

Pro navýšení 
kapacity je nutné 

vybudovat 

pískoviště a 
dovybavit zahradu 

herními sestavami 

pro děti 

100000 3.2, 3.7 2018-2020 diskuze, záměr   x     

II. 
mateřská 

škola 

Litomyšl, 
17. 

listopadu 

905, 
Litomyšl 

570 01. 

 
Žadatel 

(nositel 

projektu) - 
Město 

Litomyšl, 

Bří 
Šťastných 

1000, 570 

20 
Litomyšl 

IČO: II. 

mateřská 
škola 

Litomyšl, 

70156026 
 

IČO: 

Město 
Litomyšl 

00276944 

Navýšení 

kapacit II MŠ 

Jedná se o stavební 

úpravy stávající II. 
MŠ, spočívající 

v navýšení kapacity 

školky. Součástí je 
související 

vybavení.  

10 000 000 

3.2,. 3.3., 

3.4, 3.7 ,3.10 
,3.12 ,3.16 

,3.18 

2018-2019 

projektová 

příprava pro 
stavební 

povolení  

    x x 
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III. 

mateřská 

škola 
Litomyšl, 

Lidická 

1055, 
Litomyšl 

570 01. 

 
Žadatel 

(nositel 

projektu) - 
Město 

Litomyšl, 

Bří 
Šťastných 

1000, 570 

20 
Litomyšl 

IČO: III. 

mateřská 

škola 
Litomyšl, 

70156018 

 

IČO: 

Město 

Litomyšl 
00276944 

Navýšení 

kapacit III MŠ 

Jedná se o stavební 

úpravy stávající III. 

MŠ, spočívající 
v navýšení kapacity 

školky. Součástí je 

související 
vybavení. 

8 000 000 

3.2. 3.3., 3.4, 

3.7 ,3.10 

,3.12 ,3.16 

,3.18 

2017-2018 Realizace      x x 

III. 

mateřská 

škola 
Litomyšl 

70156018 

Obnova 

povrchu a 

značení 

dopravního 

hřiště 

Rozšíření dopravní 

cesty, položení 

asfaltu a plošné 
značení 

173640 3.2, 3.7 2018/2019 
záměr, 

finanční odhad 
  x    
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Základní 

škola 
Litomyšl, 

T.G.Masar

yka 1145, 
okres 

Svitavy 

47487275 

Učebna cizích 

jazyků pro 24 

žáků 

Ovládací pult 

učitele, mechanicky 

odolná sluchátka, 
jazykový přehrávač 

LPR 

MP3/CD/USB, 
digitální přehrávač 

– rekordér 

CD/SD/USB, 
externí 

reproduktory, 

bezdrátová 
učitelská sluchátka, 

komunikační 

software pro 
jazykovou učebnu, 

komunikační 

software pro 
digitální jazykové 

přehrávače, 

software pro 
připojení externích 

zdrojů. Nábytková 

část učebny. 

500000 3.5, 3.1 2018-2020 záměr x   x x  

Základní 
škola 

Litomyšl, 

T.G.Masar
yka 1145, 

okres 

Svitavy 

47487275 

Multimediální 

tabule a 

příslušenství - 2 

soupravy 

Dvě soupravy 

multimediálních 

tabulí pro 
interaktivní výuku 

– vlastní tabule + 

dataprojektor + 
programové 

vybavení 

200000 
3.15, 3.11, 

3.15, 3.1 
2019-2020 diskuze x x  x   
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Základní 

škola 

Litomyšl, 
U Školek 

1117, 

okres 

Svitavy, 

žadatel 

(nositel 
projektu) - 

Město 

Litomyšl, 
Bří 

Šťastných 

1000, 570 
20 

Litomyšl  

Základní 
škola 

Litomyšl, 

U Školek 
– IČO: 

47487267, 

Město 
Litomyšl – 

IČO: 

00276944 

„Odborné 

učebny ZŠ 

Litomyšl, U 

školek“ 

Popis projektu níže 30000000 
3.5, 3.11, 

3.15 
2018-2019 podaná žádost x x x x x  

Popis projektu „Odborné učebny ZŠ 

Litomyšl, U školek“: 

Hlavním cílem projektu je vybudování odborných učeben vychází z potřeb školy v přímé návaznosti na školní vzdělávací plán. Škola nedisponuje dostatečným zázemím pro odborné předměty. 
Vybudováním odborných učeben dojde nejen k významnému zlepšení kvality výuky, ale i k následné profilaci školy. Cílem projektu je dosažení kvalitní úrovně výuky žáků základní školy s 

využitím moderních metod výuky a maximální možné využití potenciálu jak žáků, tak pedagogů, a to zajištěním modernizace školy tak, aby vyhovovala požadavkům vyučovaných dětí a kvalitou 

výuky, možností uplatnění moderních trendů a metod výuky, zajištěním vhodných podmínek a pohody při vyučování, včetně využití prostor školy pro volnočasové aktivity dětí.   Předmětem 
projektu je vybudování učeben, včetně jejich vybavení. 
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Základní 

škola 
Litomyšl, 

U Školek 

1117, 
okres 

Svitavy 

47487267 

Rekonstrukce 

venkovního 

sportoviště 

vedle školní 

budovy 

Možnost 

maximálního 

využití prostor u 
školy k pohybovým 

aktivitám a výuce 

tělesné výchovy, 

vytvoření 

hygienicky 

odpovídajícího 
prostředí, v němž 

nebude docházet ke 

zbytečným úrazům 

3000000 3.7. 2020 diskuze     x  

Základní 

škola 

Litomyšl, 
U Školek 

1117, 

okres 
Svitavy 

47487267 Zahradní altán 

Stavbou 

zahradního altánu 
s lavicemi získáme 

možnost s dětmi 

trávit na čistém 
vzduchu ve dnech, 

kdy je nepříznivé 

počasí   

200000 3.1, 3.3, 3.7 2020 záměr x x     

Základní 

škola 

Litomyšl, 
U Školek 

1117, 

okres 
Svitavy 

47487267 

Úprava 

venkovního 

areálu pro 

volnočasové 

aktivity  

Žáci navštěvujících 

ŠD získají možnost 
trávit více času na 

venku na čerstvém 

vzduchu, do školní 
zahrady budou 

zařazeny prvky 

vedoucí k pohybu, 
mrštnosti a aktivní 

relaxaci 

 

400000 3.6, 6.7 2020 záměr  x     
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Základní 

škola 
Litomyšl, 

U Školek 

1117, 

okres 

Svitavy 

47487267 

Vybavení 

sborovny pro 1. 

stupeň 

Vybavení sborovny 
pro učitele 1 stupně 

a asistenty jim 

vytvoříme 
odpovídající 

zázemí, kde se 

mohou převlíkat a 
trávit čas přestávek 

tak, aby byly 

splněny hygienické 

zásady a mohlo 

dojít k odpočinku, 

zároveň vznikne 
prostor pro práci 

ve volných 
hodinách 

 

200000 3.4, 3.17 2019 diskuze x x     

Základní 

škola 
Litomyšl, 

U Školek 

1117, 
okres 

Svitavy 

47487267 

Obnova 

vybavení 

odborných 

kabinetů 

nábytkem – 

stoly, skříně 

 
V současné době je 

vybavení kabinetů 

velmi zastaralé, 
chybí dostatečné 

úložné prostory, 

vyhovující židle, 
osvětlení. Novým 

vybavením a 

estetickým 
sladěním vytvoříme 

prostředí, kde se 

budou pedagogové 
lépe cítit a s větší 

chutí a kvalitněji 

pracovat Také 
budou daleko 

přehledněji a 

praktičtěji uloženy 
učební pomůcky, 

tak, aby byly 

snadno 
dohledatelné a v co 

největší míře 

využitelné  
 

240000 
3.5, 3.15, 
3.16, 3.1 

2019 diskuze x x x x   
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Základní 

škola 
Litomyšl, 

U Školek 

1117, 
okres 

Svitavy 

47487267 

Vybavení 

učeben 

nábytkem 

Mnohé pomůcky, 

které se často 

využívají, budou 
moci být uloženy 

přímo v učebně, 

nebudou trpět 
neustálým 

přenášením. Výuka 

bude více názorná, 
aniž by zatěžovala 

učitele a žáky 

stěhováním věcí o 
přestávkách, 

modely navíc 

budou žákům stále 
na očích, takže se 

jim budou i během 

přestávek 
podvědomě ukládat 

do paměti.  
 

450000 
3.5, 3.15, 

3.12, 3.1 
2021 diskuze x x x x   

Základní 

škola 

Litomyšl, 
U Školek 

1117, 

okres 
Svitavy 

47487267 
Interaktivní 

tabule do 8 tříd 

V nabídce se 
nachází stále více 

interaktivních 

výukových 
programů, jimiž si 

mohou žáci 

upevňovat svoje 
znalosti i 

dovednosti, je tedy 

žádoucí, aby mohly 
být využívány v co 

největším počtu 

učeben. Také 
pedagogové byli 

proškolení v práci s 

interaktivní 
technikou a rádi by 

zpestřili své 

vyučovací hodiny 

využitím 

interaktivních 

tabulí a získali tak 
větší zájem žáků. 

 

2000000 
3.5, 3.15, 

3.11, 3.1 
2018-2020 diskuze x x x x   
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Základní 
škola 

Litomyšl, 

U Školek 
1117, 

okres 

Svitavy 

47487267 Vizualizér - 2 ks 

Pořízením 

vizualizérů by se 
stala výuka daleko 

názornější, žáci by 

mohli detailně 
pozorovat jaký 

pokus pedagog 

provádí, jaký 
model jim ukazuje 

80000 
3.5, 3.15, 

3.11, 3.1 
2023 diskuze x x x x   

Základní 

škola 
Litomyšl, 

U Školek 

1117, 
okres 

Svitavy 

47487267 
Rekonstrukce 

prostor pro ŠD 

Žáků, kteří akutně 

potřebují ŠD 

přibývá, kromě 
dvou oddělení mají 

vytvořená 

provizorní zázemí i 
v kmenových 

třídách, což není 

ideální. 
Rekonstrukcí 

bychom získali 

další prostor pro 
ŠD, který by 

splňoval hygienické 

požadavky a 
umožňoval 

dostatečně 

relaxační aktivity.  

600000 3.10, 3.11 2023 diskuze     x  

Základní 

škola 
Litomyšl, 

Zámecká 

496, okres 

Svitavy 

47487283 

Obnova školní 

počítačové sítě, 

školní 

počítačové 

učebny 

Učebna po 

rekonstrukci 2006, 
2010, počítače 

velmi rychle 

zastarávají a 
zastaraly, nutný 

výrazný investiční 

impuls. 20 ks 
Notebooků + 20 ks 

pevných počítačů, 

kvalitní WIFI, pro 
bezdrátové 

prostředí v 

historické školní 
budově 

850000 
3.1, 3.5, 

3.11, 3.12 
2018-2019 záměr    x   
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Základní 

škola 
Litomyšl, 

Zámecká 

496, okres 
Svitavy 

47487283 

Rekonstrukce 

parketové 

podlahy jedné 

třídy v přízemí 

školní budovy 

Poslední učebna v 
přízemí školy, která 

neprošla 

rekonstrukcí. 
Prošlapané 

parkety, nerovný 

povrch, 

300000 3.18. 2018-2019 záměr x x     

Základní 

škola 

Litomyšl, 
Zámecká 

496, okres 

Svitavy 

47487283 

Půdní vestavba 

– jazyk. 

laboratoře 

Půdní vestavba 

dvou učeben v 

návaznosti na 
bezbariérový 

přístup do všech 

pater školní budovy 

3500000 
3.5, 3.3, 
3.11, 3.1 

2019-2020 záměr x   x   

Základní 

škola 

Litomyšl, 
Zámecká 

496, okres 

Svitavy 

47487283 
Bezbariérový 

přístup 

Součást realizace 

půdní vestavby 
nebo samostatný 

vozík na schodiště 

– přesuny v rámci 
3 podlaží školy na 

Zámecké 

160000 .3.10 2020 záměr      x  

Základní 

škola 

Litomyšl, 

Zámecká 

496, okres 
Svitavy 

47487283 

Bezpečné 

dopravní hřiště 

– prostor 

školního dvora 

Školní dvůr je 
prostředím, kde 

tráví značnou část 

oddychového dne 

děti školní družiny. 

Jeho asfaltový 

povrch je nerovný, 
opotřebovaný, 

popraskaný, v 

místech kanálového 

950000 3.7. 2019 záměr     x  
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systému téměř 

nebezpečný. 

Nový povrch s 
přesně vymezenými 

koridory pro účely 

výuky dopravní 
výchovy + aktivity 

školní družiny. 

 

Základní 

umělecká 

škola 
Bedřicha 

Smetany 
Litomyšl 

47487259 

Bezbariérové 

vstupy a výtah 

na hlavní 

budově ZUŠ 

(Rkt. 

Střítezského 

194) 

Máme krásný 

koncertní sál v 

půdním patře bez 

výtahu. Byť krásné 

skleněné schodiště 
je komplikací pro 

všechny generace 

(včetně maminek s 
kočárky).  Výtah i 

bezbariérové 
vstupy umožní 

přístup osobám 

starším nebo s 
pohybovým 

omezením. 

 

5000000 .3.10 2018-2021 vize     x  

Základní 
umělecká 

škola 

Bedřicha 
Smetany 

Litomyšl 

47487259 

Rekonstrukce 

půdních prostor 

a vybudování 

nových učeben v 

budově Tunel 

(B. Němcové 

142) 

Jako slabou 

stránku naší školy 
uvedla ČŠI, která 

navštívila naši ZUŠ 

v prosinci 
neurčeno, že 

stávající stísněné 

prostory v budově 
Tunel před 

učebnami nevytváří 

vhodné podmínky 
pro osobní potřeby 

žáků a jako 

doporučení pro 

zlepšení činnosti 

školy doporučila 

zakomponovat do 
plánu rozvoje školy 

projekt 

rekonstrukce 

10000000 
3.3, 3.4, 3.5, 

3.16, 3.18 
2018-2021 vize     x  
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půdních prostor 

pro vybudování 

nových učeben. 

Základní 

umělecká 

škola 

Bedřicha 

Smetany 
Litomyšl 

47487259 

Varhany: 

digitální, 

třímanuálové, s 

pedálem (např. 

Alhbororganum

) 

Varhany: digitální, 
třímanuálové, s 

pedálem (např. 
Alhbororganum): 

580 tisíc Kč 

580000 3.13. 2018-2019 záměr    x   

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Notebooky, 

multifunkční 

zařízení, 

výpočetní 

technika pro 

pedagogické 

pracovníky 

Pořízení 

notebooků, 

multifunkčních 
zařízení a další 

výpočetní techniky 

za účelem zlepšení 
pracovních 

podmínek pro 

pedagogy 

450000 
3.5, 3.16, 
3.11, 3.1 

2018 záměr x x x x   

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování 

kabinetů v 

půdních 

prostorách na 1. 

stupni v 

Sebranicích 

Zlepšení 
pracovních 

podmínek pro 

pedagogické 
pracovníky 

2500000 
3.5, 3.16, 
3.11, 3.1 

2021 diskuze x x x x x  
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Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Vybavení 

družiny 

výpočetní 

technikou 

Rozšíření a 
zefektivnění 

výchovně-
vzdělávací činnosti, 

počítačová 

gramotnost 

300000 3.4, 3.1, 3.11 2019 záměr    x   

Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Pracovní dílny 

na 1. stupni 

Sebranice 

Vybudování 

pracovních dílen za 

účelem výuky 
předmětu praktické 

činnosti a 

efektivnější 
integraci žáků s 

SVP 

1500000 3.15, 3.1, 3.5 2022 diskuze   x    

Základní 

škola 

Lubná – 
Sebranice 

a Mateřská 

škola 
Lubná 

71006079 

Obnova 

počítačové 

učebny a 

serveru na 2. 

stupni v Lubné 

Začlenění 

výpočetní techniky 

do dalších 
vyučovacích 

předmětů a zvýšení 

počítačové 
gramotnosti žáků 

500000 3.5, 3.11, 3.1 2019 záměr x   x   



 

  
    

 
 
 
 

49 
 

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování 

kabinetu v 

půdních 

prostorách na 2. 

stupni v Lubné 

Zlepšení 
pracovních 

podmínek pro 

pedagogické 
pracovníky 

2500000 
3.5, 3.16, 

3.11, 3.1, 3.3 
2022 diskuze x x x x   

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Interaktivní 

tabule na 1. a 2. 

stupni v Lubné 

Pořízení 4 sestav 
interaktivních 

tabulí, PC a 

dataprojektorů pro 
zefektivnění výuky 

500000 3.5, 3.11, 3.1 2018 záměr x x x x   

Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 
Aula školy na 2. 

stupni v Lubné 

Vybudování auly za 
účelem pořádání 

výchovně 

vzdělávacích, 
kulturních a 

společenských akcí 

pro žáky školy 

5500000 3.5, 3.3, 3.1 2023 diskuze     x  
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Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

MŠ – nábytková 

sestava pro děti 

do třídy a 

herny, 

nadstandardně 

vybavené 

koutky pro děti 

 Variabilní, funkční 

nábytková sestava 

dostupná dětem (na 
výšku), dostatek 

úložných prostor, 

splňující 
bezpečnostní 

požadavky, 

požadavky na 
variabilitu – 

možnost obměny, 

různé sestavy, 
nábytek umožňující 

dětem samostatnost 

a smysl pro 
zodpovědnost 

(výšková 

dostupnost a 
možnost 

samostatného 
úklidu hraček). 

Nadstandardní 

vybavení různých 
koutků – 

polytechnický, pro 

rozvoj čtenářské a 
matematické 

gramotnosti, na 

výtvarné a 
pracovní činnosti 

150000 3.4, 3.2 2019 záměr   x    

Základní 

škola 

Lubná – 
Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 
Tablety, 

notebooky pro 

pedagogy MŠ 

 Informační 

technologie, která 

bude pedagogům 
sloužit k výchovně-

vzdělávacím 

činnostem, bude 
mobilní (okamžité 

využití např. ve 
třídě, při pobytu 

venku apod.) 

60000 3.2, 3.11 2018 záměr    x   
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Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 
Interaktivní 

tabule do MŠ 

Interaktivní tabule 

ve třídě pro 

vzdělávací a 
zábavnou činnost 

dětí, využití při 

přípravě na další 
stupeň vzdělávání, 

k celkovému 

rozvoji osobnosti 

(oblast kognitivní, 

sociální apod.) 

120000 3.2, 3.11 2018 záměr    x   

Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

sociálního 

zařízení v 

budově 1. 

stupně v 

Sebranicích 

Modernizace 

stávajícího 
sociálního zařízení 

1000000 3.4, 3.18 2018-2023 
studie 

proveditelnosti 
    x  

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Revitalizace 

školní zahrady v 

Sebranicích 

Vybudování 

zahrádky pro 

pěstitelskou činnost 
v rámci výchovně-

vzdělávacího 

procesu 

300000 3.7. 2018-2023 diskuze   x    
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Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Úprava okolí 

školy v 

Sebranicích 

(chodníky, 

otevřená terasa, 

úschovna kol, 

workoutové 

hřiště, lezecké 

stěny atd..) 

Využití okolí školy 

pro volnočasové 

aktivity, úprava 
přístupových cest, 

osvětlení 

venkovních prostor 
a možnost výuky v 

přírodě   

4000000 3.6, 3.7 2018-2023 
studie 

proveditelnosti 
 x     

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

osvětlení v 

budově 1. 

stupně 

Splnění 

hygienických 

podmínek 

400000 3.3, 3.4 2018-2023 záměr x x     

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování 

nové tělocvičny 

v Sebranicích 

Nové prostory pro 

výuku tělesné 
výchovy žáků a 

halové sporty 

20000000 3.3, 3.9 2021-2023 
studie 

proveditelnosti 
    x  

Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

parketových 

podlah v 

kulturním domě 

v Sebranicích – 

tělocvična 

Zlepšení prostředí 

pro školní 
sportovní a 

kulturní akce a 

volnočasové 
aktivity 

1000000 3.9. 2018-2023 záměr     x  
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Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování 

sportovního 

hřiště se 

zázemím pro 

sport a školu v 

Sebranicích, 

atletická dráha, 

doskočiště apod.  

Vybudování 

sportovního hřiště 
pro potřeby školy 

(tělesná výchova) a 

volnočasové 
aktivity 

30000000 3.7. 2018-2023 
studie 

proveditelnosti 
    x  

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce a 

vybavení 

knihovny v 

Sebranicích 

Podpoření 

čtenářské 

gramotnosti 

1200000 3.1, 3.3 2018-2023 záměr x      

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování a 

vybavení cvičné 

kuchyně pro 

výuku a školní 

družinu 

 Zefektivnění 

výchovně-

vzdělávací činnosti 

900000 
3.16, 3.18, 

3.15 
2018-2023 záměr   x    
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Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 
Výměna dveří 

na 1. stupni 

Zlepšení prostředí 

školy. 
500000 3.1, 3.18 2018-2023 záměr x x     

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování 

prostor pro 

polytechnické 

vzdělávání dětí 

v Sebranicích 

Zefektivnění 

výchovně-

vzdělávací činnosti 

200000 
3.5, 3.15, 

3.26 
2018-2023 diskuze   x    

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Změna vytápění 

v budově 2. 

stupně v Lubné 

Vytápění budovy v 

současné době 
nevyhovující, 

neekonomické 

3000000 3.3, 3.18 2018-2023 diskuze x x  x   
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Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

učebny dílen na 

2. stupni 

Rekonstrukce 

pracovních dílen za 

účelem výuky 
předmětu praktické 

činnosti a 

efektivnější 
integraci žáků s 

SVP 

1000000 3.18, 3.15 2018-2023 záměr   x    

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

odborné učebny 

– cvičná 

kuchyňka na 2. 

stupni 

Rekonstrukce 
cvičné kuchyňky za 

účelem výuky 

předmětu praktické 
činnosti a 

efektivnější 

integraci žáků s 
SVP 

800000 
3.18, 3.15, 

3.5 
2018-2023 diskuze   x    

Základní 

škola 
Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Úprava okolí 

školy v Lubné 

(chodník, 

úschovna kol, 

úprava pro 

volnočasové 

aktivity – 

workoutové 

hřiště, hrací 

prvky apod.) 

Využití okolí školy 

pro volnočasové 

aktivity, úprava 
přístupových cest a 

možnost výuky v 

přírodě   

2000000 3.6, 3.7 2018-2023 záměr  x     

Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

osvětlení v 

budově 2. 

stupně 

Splnění 

hygienických 
podmínek 

300000 3.18. 2018-2023 záměr x x  x   
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Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 
a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

víceúčelového 

zařízení Skalka 

v Lubné – 

tělocvična 

 

Jedná se o 

celkovou 
rekonstrukci 

objektu – změna 

využití prostor 
(včetně obvodových 

stěn), změna 

vytápění, oprava 
toalet, podlahy 

apod. 

20000000 3.3, 3.18, 3.4 2018-2023 diskuze     x  

Základní 

škola 

Lubná – 
Sebranice 

a Mateřská 

škola 
Lubná 

71006079 
Vybavení 

tělocvičny v 

Lubné 

 Nářadí pro 
tělesnou výchovu a 

halové sporty 

1000000 3.9. 2018-2023 diskuze     x  

Základní 

škola 

Lubná – 
Sebranice 

a Mateřská 

škola 
Lubná 

71006079 

Vybudování a 

vybavení 

čtenářského 

koutku na 2. 

stupni 

Podpoření 
čtenářské 

gramotnosti 

1200000 3.1, 3.12 2018-2023 diskuze x x     

Základní 
škola 

Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 

škola 

Lubná 

71006079 

Vybudování 

nového 

bezbariérového 

vstupu do školy 

v Lubné 

Zlepšení podmínek 
pro zaměstnance, 

žáky a jejich 

rodiče.  

1000000 3.3, 3.10 2018-2023 diskuze     x  
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Základní 

škola 

Lubná – 
Sebranice 

a Mateřská 

škola 
Lubná 

71006079 

Rekonstrukce 

pavilonu v MŠ 

Lubná (včetně 

rekonstrukce 

sociálního 

zařízení) 

Modernizace 

budovy a 

stávajícího 
sociálního zařízení 

2000000 3.18. 2018-2023 diskuze     x  

Základní 

škola 

Lubná – 

Sebranice 

a Mateřská 
škola 

Lubná 

71006079 

Revitalizace 

školní zahrady v 

MŠ Lubná 

včetně oplocení 

Modernizace 

stávající zahrady 

(dětský altánek, 

pískoviště, dětský 

bazén, sprchy 
apod.) včetně 

oplocení 

600000 3.7. 2018-2023 diskuze  x   x  

Masaryko

va 

základní 
škola 

Morašice, 

okres 
Svitavy 

70157341 
Interaktivní 

tabule - 4 x 

Realizovat 

vybavení učebna 
interaktivními 

tabulemi. Pomocí 

interaktivních 
tabulí rozšířit 

možnosti školy ve 

využívání 
interaktivních 

výukových 

programů, aktivní 
zapojení žáků do 

vzdělávacího 

procesu. 

600000 3.5, 3.11, 3.1 2019 záměr x x x x   

Masaryko

va 

základní 
škola 

Morašice, 

okres 
Svitavy 

70157341 
Přírodovědná 

učebna 

Provést drobné 

terénní úpravy a 
vybudovat malé 

školní arboretum s 

naučnými cedulemi 
odpočinkovými 

prvky. Prostor 

využívat k 

příležitostným 

hodinám 
přírodopisu, k 

volnočasovým 

aktivitám školní 
družiny 

200000 
3.1, 3.7, 

3.12, 3.15 
2018 záměr x x  x   
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Masaryko
va 

základní 

škola 
Morašice, 

okres 

Svitavy 

70157341 

Vybavení 

učebny 

přírodovědných 

předmětů 

novými 

demonstračními 

pomůckami a 

žákovskými 

soupravami na 

fyziku a 

přírodopis 

Pořízení nových 

výukových 

pomůcek s 
propojením na 

počítače a 

projektory 
(mikroskop s 

kamerou…), 

pomocí žákovských 
souprav podpořit 

zájem žáků o 

vzdělávání v 
přírodovědných 

předmětech 

300000 3.5, 3.11, 3.1 2018-2019 záměr  x x    

Mateřská 
škola 

Morašice, 
okres 

Svitavy 

70157359 
Interaktivní 

tabule  

Poskytnout dětem 
vzdělávání za 

pomoci moderní 

techniky 

120000 3.5, 3.11, 3.1 2018 záměr x x x x   

Základní 

škola a 

mateřská 
škola 

Všeználek, 

Němčice 
114 

70991855 
Vybavení školy 

tělocvičnou 

 

V současné době 
standardní 

tělocvična v obci 

chybí. K výuce TV 
se využívá prostor 

v suterénu škol, 
který je ale malý, 

neodpovídá 

standardizovaným 
rozměrem 

tělocvičny, zcela 

chybí zázemí 
(sociální zázemí, 

převlékárna 

kabinet) 
Požadovaná 

tělocvična by měla 

představovat 
standardní 

sportovní zařízení 

16000000 3.5, 3.11, 3.1 2018-2020 
studie 

proveditelnosti 
    x  
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pro potřeby 

vzdělávání ZŠ, MŠ, 

a zájmového 
mimoškolního 

vzdělávání, dále 

sportovního využití 
dětí, mládeže a 

ostatních občanů v 

obci. Součástí 
projektu bude také 

vybudování zázemí 

a propojení této 
tělocvičny s 

budovou ZŠ, MŠ. 

  

Základní 

škola a 

mateřská 
škola 

Všeználek, 

Němčice 
114 

70991855 

Vybavení 

infrastrukturou 

počítačové sítě, 

zbudování 

učebny ICT, 

která bude 

zároveň sloužit 

jako jazyková 

laboratoř 

V současné době 

počítačová učebna 
zcela chybí, ve 

škole není žádná 
vhodná místnost, 

kde bychom mohli 

učebnu zbudovat. 
Záměrem je 

rekonstrukce 

půdního prostoru a 
přestavba na PC 

učebnu (včetně 

sociálního zařízení, 
osvětlení, topení), 

dále vybudování 

počítačové sítě 
dostupné ve všech 

prostorech MŠ A 

ZŠ, centrální 
zabezpečení 

úložiště dat, počet 

pevných 
pracovních stanic 

18, počet 

notebooků 15, 

počet 

interaktivních 

tabulí 3 (1 ve 
budované učebně, 

dvě v kmenových 

3000000 3.5, 3.11, 3.1 2018-2019 záměr x   x   
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třídách). 

Kvalifikované a 

kompetentní správa 
sítě.  

Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Všeználek, 
Němčice 

114 

70991855 

Centrum 

tradičního 

praktického 

vzdělávání 

 

Rekonstrukce 

stávající historické 
budovy s 

vytvořením učeben 

pro praktické 
vzdělávání, včetně 

venkovní výuky, 

vytvoření ICT, 
která bude zároveň 

sloužit jako 

jazyková laboratoř 
pro výuku 

anglického jazyka. 

Škola tak získá 
další budovu k 

využívání.  

 

12000000 
3.3, 3.18, 

3.4, 3.5, 3.15 
2018-2020 

PD, stavební 
povolení 

x x x x x x 

Mateřská 
škola 

Osík, 

okres 

Svitavy 

70989982 

Rekonstrukce 

budovy – 

pořízení šatních 

skříní pro děti, 

stoly a židle do 

jídelny, 

materiální 

vybavení tříd, 

interaktivní 

tabule, 

konvektomat do 

ŠJ, výměna 

kotlů – topných 

těles 

Výměna starých 

skříněk, výměna 

nábytku ve školní 
jídelně, pořízení 

interaktivní tabule 

atd.. 

700000 3.5, 3.11, 3.1 2018-2022 diskuze     x  
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Základní 

škola 
Osík, 

okres 

Svitavy 

70989991 
Vstupní dveře 

do budovy 

Nové vstupní dveře 

do budovy školy 
100000 3.3, 3.18 2018-2021 záměr     x  

Základní 

škola 
Osík, 

okres 

Svitavy 

70989991 
Modernizace 

počítačové 

učebny 

Výměna 

zastaralých 

počítačů v 
počítačové učebně 

240000 3.5, 3.11 2018-2021 záměr    x   

Základní 

škola 

Osík, 
okres 

Svitavy 

70989991 

Výpočetní 

technika – 

notebooky pro 

učitele 

Pořízení notebooků 

pro učitele 5 ks 
75000 3.4, 3.11 2018-2021 záměr    x   
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Mateřská 

škola 

Příluka, 
okres 

Svitavy 

70990018 

Rekonstrukce 

sociálního 

zařízení v 1. 

patře budovy 

MŠ. 

Rekonstrukce 

ložnice.  

Zařízení 

učebny. 

Celková 

rekonstrukce WC, 

úklidová místnosti, 
prádelny. Oprava 

ložnice. Zřízení 

učebny – 
podlahová krytina, 

osvětlení, nábytek 

1000000 3.2, 3.16,  2018-2020 záměr     x  

Mateřská 
škola 

Příluka, 

okres 
Svitavy 

70990018 

Rekonstrukce 

ústředního 

vytápění, 

elektrických a 

vodovodních 

rozvodů MŠ 

Výměna kotle na 

ústřední vytápění a 

převážné části 
rozvodů: kompletní 

výměna 

elektroinstalací, 
modernizace 

vodovodních 

rozvodů 

2500000 3.18. 2018-2020 záměr     x  

Mateřská 

škola 
Příluka, 

okres 

Svitavy 

70990018 

Stavební úprava 

a vybavení 

zahrady na 

podporu 

podnětného 

venkovního 

prostředí 

Stavební úpravy, 

chodníky, zpevněná 

herní plocha, 
zahradní altán 

250000 3.2, 3.3, 3.7 2018-2020 PD  x     

Mateřská 

škola 

Příluka, 
okres 

Svitavy 

70990018 

Rekonstrukce 

půdních prostor 

– výstavba 

sociálního 

bydlení 

Rekonstrukce 

půdních prostor na 

nové sociální 
bydlení v počtu 

dvou bytových 

jednotek s 
bezbariérovým 

přístupem 

4500000 3.3, 3.17 2018-2020 záměr     x  
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Mateřská 

škola 

Sebranice, 
okres 

Svitavy 

75018373 

Celková 

rekonstrukce 

MŠ nebo nová 

MŠ s navýšením 

kapacity 

Plánované výše 

uvedené akce 

povedou ke 
zkvalitnění života 

dětí, pedagogů atd. 

Úsporám energie a 
zlepšení 

hygienických a 

životních podmínek 
a jsou žádoucí i 

pro moderní 

postupy výchovně 
vzdělávacích 

procesů 

25000000 
3.2, 3.3, 3.4, 

3.16, 3.18 
2018-2023 PD      x 

Mateřská 

škola 
Sebranice, 

okres 

Svitavy 

 75018373 

Modernizace 

technického 

zázemí pro 

pedagogy a 

zaměstnance 

MŠ včetně 

veškerého 

vybavení 

Plánované výše 

uvedené akce 

povedou ke 
zkvalitnění života 

dětí, pedagogů atd. 
Úsporám energie a 

zlepšení 

hygienických a 
životních podmínek 

a jsou žádoucí i 

pro moderní 
postupy výchovně 

vzdělávacích 

procesů 

1500000 3.17, 3.18 2018-2023 PD     x  

Mateřská 

škola 
Sloupnice 

70986665 

Vybudování 

nové třídy pro 

děti mladší tří 

let včetně 

sociálního 

zařízení 

V přízemí knihovny 

vybudovat ložnici, 
a místo dosavadní 

ložnice – nová 

třída včetně 
sociálního zařízení 

3000000 3.18, 3.2, 3.4 2018-2019 PD      x 
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Základní 

škola 
Sloupnice 

61235059 
Zbudování nové 

tělocvičny 
 15000000 .3.9 2020 záměr     x  

Popis projektu „Zbudování nové 

tělocvičny“: 

Školní tělocvična je dlouhodobě plánovanou investicí. Škola využívá malou tělocvičnu a místní sokolovnu vzdálenou cca 1,5 km od budovy. C9lovým stavem by bylo mít k dispozici školní 

tělocvičnu, která by sloužila jako krytý sportovní areál i pro veřejnost. Taková budova v obci chybí. Tuto funkci plní sokolovna, která je však zároveň kulturní zařízení (plesy, divadelní 
představení, schůze) a nelze například instalovat neklouzavý sportovní povrch. 

Základní 

škola 

Sloupnice 

61235059 
Zbudování nové 

počítačové sítě 
Popis projektu níže 70000 

3.5, 3.11, 
3.1, 3.15 

2018 záměr x   x   

Popis projektu “Zbudování nové 

počítačové sítě“: 

Školní počítačová síť byla provizorně instalována v roce 2007, kdy došlo k navýšení počtu počítačů v počítačové učebně. Postupně však byly přidávány počítače do jednotlivých tříd a při 

instalaci interaktivních tabulí byly tyto počítače přidávány do sítě. Další počítače byly připojeny do všech jednotlivých učitelských kabinetů. Nakonec byla touto technikou vybavena i školní 

družina. Stav sítě odpovídá původnímu záměru a při současném množství připojených počítačů vyžaduje komplexní řešení. 
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Základní 
škola 

Sloupnice 

61235059 
Vybavení 

knihovny 

 

Školní knihovna 

nabízí dětem 
možnost 

bezplatného 

zapůjčení knížek. 
Každoročně 

investujeme část 

prostředky ONIV i 
prostředků z 

rozpočtu obce, ale 

je to nedostatek, 
bylo by dobré 

získat i další zdroje 

financování. 
 

10000 3.5, 3.8, 3.1 2018 záměr x      

Základní 
škola a 

mateřská 

škola 
Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Rekonstrukce 

kuchyně a 

jídelny 

 
V současné době 

ZŠ má svoji 
kuchyni a jídelnu, 

ale jejich vybaveni 

je zastaralé. Je 
třeba provést 

rekonstrukci 

elektrických 
rozvodů a rozvodů 

vody, vybavit 

novými spotřebiči, 
nábytkem. 

 

5000000 .3.17 2018-2019 zpracování PD     x  

Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Specializovaná 

jazyková 

učebna 

 

ZŠ nemá 

specializovanou 
jazykovou učebnu. 

Učebna pro 

intenzivní výuku 
cizích jazyků bude 

obsahovat 

samostatné 

pracoviště žáků a 

vyučujícího, 

komunikačně 
propojené mezi 

sebou vzájemně 

(interní 

600000 3.5,3.3,3.1 2019-2020 záměr x   x   
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komunikační 

systém ovládaný 

vyučujícím, dále 
počítačové, audio, 

video, vybavení 

atd. 

Základní 
škola a 

mateřská 

škola 
Trstěnice, 

okres 
Svitavy 

75016176 

Vybudování 

učebny dílen, 

rekonstrukce 

cvičné školní 

kuchyňky 

ZŠ nemá učebnu 

dílen, cvičná školní 
kuchyňka je 

zastaralá a 

nevyhovuje 

současným 

trendům. Učebnu 

dílen je třeba nově 
vybudovat a 

vybavit potřebným 

nábytkem a 
pomůckami. 

Cvičnou školní 
kuchyňku je třeba 

zmodernizovat – 

nový nábytek a 
spotřebiče, nové 

kuchyňské náčiní. 

1800000 .3.15 2018-2020 záměr   x    

Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Trstěnice, 
okres 

Svitavy 

75016176 
Počítačová síť 

školy 

Školní počítačová 

síť je ne zcela 

vyhovující. 
Rekonstrukce 

spočívá v 

kompletním 
počítačovém 

zasíťování všech 

objektů ZŠ 
(kabelové a 

bezdrátové), 

vybudováním 
počítačové sítě s 

centrálně 

zabezpečeným 

úložištěm dat a 

potřebným počtem 

pracovních 
uživatelských 

stanic, zajištěný 

provoz 

500000 
3.5,3.11,3.15

,3.1 
2018-2020 záměr x x  x   
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kvalifikovanou 

správou této sítě. 

Základní 

škola a 

mateřská 

škola 

Trstěnice, 
okres 

Svitavy 

75016176 

Dovybavení 

kmenových tříd 

ICT technikou, 

interaktivní 

tabule 

 
Dovybavení všech 

tříd interaktivními 

tabulemi - 6 ks, 
zakoupení mobilní 

počítačové učebny 

(26 ks) 
dataprojektory – 3 

ks, plátna – 3 ks, 

ozvučení – 3 ks, 
nákup 15 ks 

tabletů, 10 

notebooků 
 

1000000 
3.5,3.11,3.15

,3.1 
2018-2022 záměr x x  x   

Základní 
škola a 

mateřská 

škola 
Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Rekonstrukce 

tělocvičny a 

školního hřiště 

Tělocvična – 

rekonstrukce 
osvětlení, podlahy, 

dovybavení novým 

nářadím, hřiště -  
vybudování 

doskočiště, běžecké 

dráhy, vybavení 
záchytnými sítěmi 

1500000 3.9, 3.7 2019-2020 záměr     x  

Základní 
škola a 

mateřská 

škola 
Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Stavební úprava 

a rekonstrukce 

keramická dílna 

Stavební úpravy a 

rekonstrukce na 

podporu 
polytechnického 

vzdělávání – 

keramická dílna 

vybavená 

keramickou pecí 

300000 3.15,3.3 2020-2022 záměr   x    
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Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Trstěnice, 
okres 

Svitavy 

75016176 

Vybavení 

učeben 

pylonovými 

tabulemi 

Stávající tabule 

jsou již ve špatném 
stavu a potřebují 

vyměnit. 

250000 3.5,3.15,3.1 2018-2020 záměr x x  x   

Základní 
škola a 

mateřská 

škola 
Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Pořízení 

názorných 

pomůcek 

(demonstračníc

h modelů, 

laboratorních, 

žákovských 

souprav) pro 

výuku chemie, 

fyziky, 

přírodopisu, 

matematiky 

Pořízení názorných 
pomůcek 

(demonstračních 

modelů, 
laboratorních, 

žákovských 

souprav) pro výuku 
chemie, fyziky, 

přírodopisu, 

matematiky 

500000 
3.1, 3.12, 

3.15 
2018-2020 záměr  x     

Základní 

škola a 

mateřská 
škola 

Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 
Rekonstrukce 

osvětlení 

Dokončit 

rekonstrukci 
osvětlení ve všech 

prostorách ZŠ a 

MŠ 

300000 3.18. 2018-2020 záměr x x     
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Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Zatemnění oken 

vybraných 

učebnách 

 
Venkovní žaluzie 

nebo vnitřní rolety 

V případě 
slunečného počasí 

je zatemnění 

učeben pro výuku s 
využitím 

interaktivní tabule 

a dataprojektoru 

nedostatečné. Totéž 

platí při provádění 

některých pokusů, 
při kterých je nutné 

dostatečné 
zatemnění. 

 

200000 
3.5, 3.15, 

3.18 
2019-2022 záměr x x  x   

Základní 
škola a 

mateřská 

škola 
Trstěnice, 

okres 

Svitavy 

75016176 

Zabezpečení 

vstupů do 

budovy školy 

Zabezpečení vstupu 

do budovy školy je 
třeba doplnit tak, 

aby odpovídalo 

standardu 
bezpečnosti. 

100000 3.18, 3.14 2018-2020 záměr     x  

Základní 

škola a 

mateřská 

škola 

Trstěnice, 

okres 
Svitavy 

75016176 

Vybavení 

žákovské a 

učitelské 

knihovny 

Stávající vybavení 

knižního fondu jak 

pro žáky, tak pro 

učitele je nutné 

stále doplňovat. 

10000 3.1, 3.8, 3.12 2018-2019 záměr x x     
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Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Trstěnice, 
okres 

Svitavy 

75016176 

Nákup 

kompenzačních 

pomůcek pro 

děti se SVP 

 

Škola nedisponuje 

žádnými 
kompenzačními 

pomůckami pro 

žáky se SVP. 
Vzhledem k tomu, 

že těchto žáků 

přibývá, 
potřebujeme školu 

vybavit alespoň 

základními 
kompenzačními 

pomůckami. 

 

100000 3.4, 3.12 2018-2020 záměr     x  

Základní 

škola a 

mateřská 
škola 

Trstěnice, 

okres 
Svitavy 

75016176 
Rekonstrukce 

podlah v 

učebnách 

Rekonstrukce 

podlah v učebnách 
3000000 3.18. 2018-2020 záměr x x  x   

Základní 

škola a 
mateřská 

škola 

Trstěnice, 
okres 

Svitavy 

75016176 Vybavení MŠ 

 

Dovybavení 
kmenové třídy ICT 

a audiotechnikou 

technikou (1 
interaktivní tabule, 

dotyková televize, 

2 notebooky, 4 
tablety, 

audiopřehrávač), 

tělocvičné nářadí -  
3 žíněnky, 1 

lavička, 1 švédská 

bedna, lana na 
přetahování, 

padák, dětský 

rotoped, běžecký 
pás), vybudování a 

vybavení 

1000000 
3.2, 3.4, 3.1, 

3.8, 3.15 
2018-2019 záměr    x   
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čtenářského 

koutku, vybavení 

MŠ pro 
polytechnickou 

výchovu. 

 

Základní 

škola a 

mateřská 
škola 

Trstěnice, 

okres 
Svitavy 

75016176 Přístavba MŠ 

 

Z důvodu 
novelizace platné 

legislativy bude 

nutné rozšířit 

kapacitu MŠ novou 

přístavbou ke 

stávající MŠ pro 
zajištění 

přednostního 

přijímání dětí 
všech věkových 

kategorií v r. 2020 
 

3000000 3.3, 3.2 2018-2020 záměr      x 

Základní 

škola a 

mateřská 

škola 

Trstěnice, 

okres 
Svitavy 

75016176 Dovybavení ŠD 

Dovybavení ŠD 

hračkami a 
pomůckami pro 

rozvoj čtenářské, 

matematické a 
počítačové 

gramotnosti, 

dotyková televize 

200000 3.1, 3.4, 3.12 2018-2020 záměr   x    

Základní 
škola, 

Vidlatá 

Seč, okres 

Svitavy 

75018055 

Rekonstrukce 

sociálních 

zařízení – 

kabinky 

 

Naše škola je 

krásná, ale celkově 
její vybavení 

chátrá a je na něm 

vidět delší čas 
používání. 

Vybavení dosluhuje 

a zasloužilo by si 

výměnu. Škola má 

také stará 

nevyhovující okna, 
kterými táhne.  

Naše škola není 

dosud zateplená. 

150000 3.18. 2018-2019 diskuze     x  



 

  
    

 
 
 
 

72 
 

Základní 
škola 

ŠKOLAM

YŠL v 
Litomyšli, 

odloučené 

pracoviště 

2951037 

Posílit 

vybavenost 

učeben, 

podpořit vznik 

odborných 

učeben (dílna, 

výtvarný ateliér, 

cvičná 

kuchyňka) 

odborných 

center výuky 

cizích jazyků, 

digitálních 

technologií 

neurčeno 3700000  neurčeno  záměr x   x   

Petiva, z.s. 4334892 

Vybudování 

centra 

předškolního 

vzdělávání a 

výchovy 

neurčeno 10000000  2018-2022 záměr     x  

Junák 

český 
skaut, 

Liliový 

kruh 

Litomyšl, 

z.s. 

62033166 

Výstavba 

vzdělávacího a 

tréninkového 

centra 

neurčeno 24000000  2018-2019 záměr     x  

Vidlatá 

Seč 
 277550 

Klubovna pro 

hasiče (půdní 

vestavba nad 

požární 

zbrojnicí 

neurčeno 2000000  2018–2020 záměr     x  

Poříčí u 

Litomyšle 
579611 

Vybudování 

kluboven pro 

technickou a 

odbornou 

činnost 

zájmových 

skupin ve 

vzdělávání  

neurčeno 6500000  2018-2019 záměr     x  




