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1. Seznam zkratek
ORP – obec s rozšířenou působností
MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
MAP – Místní akční plán
SWOT - silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang:
Opportunities) a hrozby (ang: Threats)
MAS – Místní akční skupina
MŠ – mateřská škola
ZŠ - základní škola
SVP – speciální vzdělávací potřeby
IČO – identifikační číslo organizace
RED IZO - resortní identifikátor právnické osoby vykonávající činnost školy
IZO - resortní identifikátor školy
SC 2.4 – Specifický cíl 2.4
IROP – Integrovaný regionální operační program
ITI - Integrované územní investice („ITI“ – Integrated Territorial Investments)
IPRÚ - Integrovaný plán rozvoje území
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj
ZUŠ – Základní umělecká škola
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2. Vize
Společnými aktivitami aktérů vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou k funkční předškolní
výchově a základnímu školství vychovávající sebevědomé jedince s uplatněním
v každodenním životě.
Potenciál rozvoje vzdělávání na území správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou je
především v zájmu a odhodlání statutárních zástupců škol a pedagogů zapojit se do
rozvojových projektů, v množství kvalitních pracovníků ve školách i v potřebách pedagogů dále
se vzdělávat v nových metodách. Klíčovým prvkem rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad
Vltavou je rozvoj moderního zázemí škol, podpora zapojování dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami do kolektivů běžných tříd, posilování manuální zručnosti
i matematických znalostí žáků, nalezení optimálního řešení v přístupu k dětem dle jejich věku.
Společné vzdělávání a výměna zkušeností všech aktérů vzdělávání, vzájemné informování
a koordinace projektů, osvěta mezi rodiči a pochopení široké veřejnosti povede k rozvoji
a zkvalitnění výchovy a vzdělávání na území správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou.

3. Popis zapojení aktérů
Na území ORP Kralupy nad Vltavou se snažíme o maximální zapojení všech aktérů a cílových
skupin.
Na počátku došlo ke kompletnímu zmapování území. Seznam škol s RED IZO jsme doplnili
o další subjekty. O pomoc jsme požádali starostky a starosty obcí a vypracovali jsme seznam
soukromých škol, organizací zájmového a neformálního vzdělávání a dále seznam knihoven.
Rodiče byli osloveni prostřednictvím škol.
Všichni tito aktéři byli e-mailem seznámeni s projektem MAP rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy
nad Vltavou a měli možnost se podílet na vzniku Partnerství a Řídícího výboru.
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Dále byla všem aktérům odeslána pozvánka na I. setkání aktérů v projektu MAP rozvoje
vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou.
Na I. setkání aktérů dne 1. 3. 2016 byl odsouhlasen jednací řád, statut Partnerství a zvolen
řídící výbor.
Pro doplnění analýzy dotazníkového šetření MŠMT ČR jsme všem aktérům rozeslali vlastní
dotazníky pro MŠ, ZŠ, knihovny a organizace zájmového a neformálního vzdělávání. Výsledky
tohoto dotazníkového šetření jsou součástí analytické části.
V území proběhly dva kulaté stoly (11. 5. a 16. 5. 2016), kde se vytvořily SWOT-3 analýzy, vize
a základní priority a cíle.
SWOT-3 analýza a vize byla přednesena na dalším setkání (25. 5. 2016), aktéři i členové řídícího
výboru se k ní vyjadřovali v diskuzi a také měli možnost připomínkovat ji elektronicky.
Finální podoba strategického rámce MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou byla zveřejněna na
webových stránkách dne 9. 6. 2016, všichni aktéři a členové řídícího výboru obdrželi e-mail
s termínem pro zaslání připomínek.
Strategický rámec včetně investičních priorit byl projednán a schválen na jednání Řídícího
výboru dne 21. 6. 2016.
Veškeré podrobné informace – zápisy, prezenční listiny, shrnuté analýzy, fotodokumentace
jsou uvedeny na webových stránkách - http://www.nadprahou.eu/projekty/mistni-akcniplany-rozvoje-vzdelavani/map-orp-kralupy-nad-vltavou/
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4. Popis priorit a cílů
Priorita 1

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání

Cíl 1.1

Vybavení MŠ pomůckami a technikou

Popis cíle

Zcela materiálně nepřipravené jsou MŠ na přijímání dětí od 2 let, dále
chybí technické vybavení – tablety, dataprojektory, sklokeramické
tabule a také další pomůcky pro přímou pedagogickou činnost i
doplňkové aktivity zejména v oblasti matematické pregramotnosti,
polytechnického vzdělávání a podnikavosti, iniciativy a kreativity.

Vazba

na

povinná

a Povinné opatření 1 – průřezově, silně
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita
doporučená
opatření
Povinné opatření 3 – průřezově, středně silně
(témata) dle Postupů MAP
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Doporučené opatření 1- specificky, středně silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Indikátory

Počet podpořených osob, počet vybavených tříd

Priorita 1

Zvyšování kvality předškolního vzdělávání

Cíl 1.2

Podpora spolupráce rodiny a školy

Popis cíle

Rozvíjet formy komunikace a spoluúčasti rodičů na činnosti školy,
zapojování do společných aktivit, možnost podílet se na plánování
aktivit školy.

Vazba

na

povinná

a Povinné opatření 1 – průřezově, silně
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita
doporučená
opatření
Povinné opatření 3 – průřezově, silně
(témata) dle Postupů MAP
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Doporučené opatření 1- specificky, středně silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Indikátory

Počet uskutečněných setkání, počet zúčastněných osob
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Priorita 2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cíl 2.1

Pořádání seminářů v oblasti vzdělávání dětí a žáků se SVP

Popis cíle

Pedagogičtí pracovníci základních a mateřských škol budou
podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na
odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích
zaměřených zejména na děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.

Vazba

na

povinná

a Povinné opatření 1 – průřezově, silně
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita
doporučená
opatření
Povinné opatření 3 – průřezově, silně
(témata) dle Postupů MAP
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Indikátory

Počet uskutečněných akcí, počet proškolených osob

Priorita 2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cíl 2.2

Uspořádání seminářů ve vybraných oblastech vzdělávání

Popis cíle

Pedagogičtí pracovníci budou podporováni ve svém profesním a
odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a
dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj kompetencí v
následujících oblastech: čtenářská a matematická gramotnost,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, moderní technologie.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 1 – průřezově, silně

opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita

(témata) dle Postupů MAP

Povinné opatření 2 – specificky, silně
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Doporučené opatření 1 – specificky, silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření 1 – specificky, silně
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Volitelné opatření 2 – specificky , silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
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Indikátory

Počet uskutečněných akcí, počet proškolených osob

Priorita 3

Podpora dětí a žáků se SVP

Cíl 3.1

Podpora spolupráce rodiny a školy

Popis cíle

Setkávání pomohou rodičům při volbě vhodných výchovných metod,
v identifikaci možných problémů a případné volbě prostředků
nápravy, v rozhodování o odkladu školní docházky, v seznámení se s
možnostmi při volbě základní školy.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 1 - průřezově, silně

opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita

(témata) dle Postupů MAP

Povinné opatření 3 - průřezově, silně
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Indikátory

Počet uskutečněných setkání, počet zúčastněných osob

Priorita 3

Podpora dětí a žáků se SVP

Cíl 3.2

Podpora sociální inkluze

Popis cíle

V MŠ a ZŠ budou realizovány stavební úpravy budov, učeben a
venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a
kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění
rovného přístupu ke vzdělávání.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 1 - průřezově, silně

opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita

(témata) dle Postupů MAP

Povinné opatření 3 - průřezově, silně
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem

Indikátory

Počet zrealizovaných projektů, počet škol zapojených do čerpání
z IROP
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Priorita 4

Rozvoj vybraných oblastí vzdělávání žáků

Cíl 4.1

Vybudování odborných učeben

Popis cíle

Výstavba či modernizace odborných učeben či dílen včetně vybavení
na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků
v oblasti vědy, technických, řemeslných a uměleckých oborů. Zvýšení
kvality vzdělávání v těchto oblastech povede ke zlepšení budoucího
uplatnění na trhu práce.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 2 - specificky, silně

opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

(témata) dle Postupů MAP

Povinné opatření 3 – specificky, středně silně
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Doporučené opatření 1 – specificky, silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření 1 – specificky, silně
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Volitelné opatření 2 – specificky , silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Indikátory

Počet vybudovaných odborných učeben
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Priorita 4

Rozvoj vybraných oblastí vzdělávání dětí a žáků

Cíl 4.2

Podpora zájmových a neformálních aktivit

Popis cíle

Podpora rozvoje školních aktivit vedoucích k rozvoji čtenářských
dovedností, logického a strategického myšlení dětí či manuální
zručnosti. Zapojeni mohou být i žáci nadaní či žáci ohrožení školním
neúspěchem.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 2 - specificky, silně

opatření Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

(témata) dle Postupů MAP

Povinné opatření 3 – specificky, středně silně
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem
Doporučené opatření 1 – specificky, silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Volitelné opatření 1 – specificky, silně
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Volitelné opatření 2 – specificky , silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Indikátory

Počet aktivit, počet podpořených osob
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Priorita 5

Rozvoj infrastruktury

Cíl 5.1

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

Popis cíle

Podpora staveb, stavebních úprav, pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení
péče o děti, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi
předškolního věku na trh práce.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 1 – průřezově, silně
Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita
opatření

(témata) dle Postupů MAP
Indikátory

Počet realizovaných projektů, počet podpořených osob, počet škol
zapojených do čerpání z IROP

Priorita 5

Rozvoj infrastruktury

Cíl 5.2

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání a ZUŠ

Popis cíle

Podpora staveb, stavebních úprav, pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity základních škol.

Vazba

na

doporučená

povinná

a Není vazba na povinná a doporučená opatření

opatření Jedná se o identifikovanou potřebu v území – viz. investiční priority

(témata) dle Postupů MAP
Indikátory

Počet realizovaných projektů, počet škol zapojených do čerpání z
IROP

Priorita 5

Rozvoj infrastruktury

Cíl 5.3

Podpora úprav v okolí školních budov

Popis cíle

Revitalizace a výsadba zeleně v okolí budov a na budovách (zelené zdi
a střechy, zahrady) a dále úpravy venkovních prostor (hrací prvky,..)

Vazba

na

doporučená

povinná

a Povinné opatření 1 – průřezově, silně

opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze – kvalita

(témata) dle Postupů MAP

Doporučené opatření 1 – specificky, středně silně
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

Indikátory

Počet realizovaných projektů
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Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi
vazby (X – slabá, XX – střední, XXX – silná)

Povinné opatření 1
Předškolní vzdělávání a
péče: dostupnost inkluze - kvalita
Povinné opatření 2
Čtenářská a
matematická
gramotnost v základním
vzdělávání
Povinné opatření 3
Inkluzivní vzdělávání a
podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem
Doporučené opatření 1
Rozvoj kompetencí dětí a
žáků v polytechnickém
vzdělávání
Volitelné opatření 1
Rozvoj digitálních
kompetencí dětí a žáků
Volitelné opatření 2
Rozvoj kompetencí dětí a
žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

Cíl 1.1
Vybavení
MŠ
pomůckami
a technikou

Cíl 1.2
Podpora
spolupráce
rodiny a
školy

Cíl 2.1
Pořádání
seminářů
v oblasti
vzdělávání
dětí a
žáků se
SVP

Cíl 2.2
Uspořádání
seminářů
ve
vybraných
oblastech
vzdělávání

Cíl 3.1
Podpora
spolupráce
rodiny a
školy

Cíl 3.2
Podpora
sociální
inkluze

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX
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Povinné opatření 1
Předškolní vzdělávání a
péče: dostupnost inkluze - kvalita
Povinné opatření 2
Čtenářská a
matematická
gramotnost
v základním vzdělávání
Povinné opatření 3
Inkluzivní vzdělávání a
podpora dětí a žáků
ohrožených školním
neúspěchem
Doporučené opatření 1
Rozvoj kompetencí dětí
a žáků
v polytechnickém
vzdělávání
Volitelné opatření 1
Rozvoj digitálních
kompetencí dětí a žáků
Volitelné opatření 2
Rozvoj kompetencí dětí
a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka

Cíl 4.1

Cíl 4.2

Cíl 5.1

Cíl 5.2

Cíl 5.3

Vybudování
odborných
učeben

Podpora
zájmových a
neformálních
aktivit

Podpora
infrastruktury pro
předškolní
vzdělávání

Podpora
infrastruktury pro
základní
vzdělávání

Podpora
úprav
v okolí
školních
budov

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX
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5. Investiční priority
Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a ostatní zpracovaný pro ORP, územní MAP
Kralupy nad Vltavou

P.č.

1.

2.

Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO
Mateřská škola
Sluníčko Dolany
70998582
600052681
Základní škola
Dolany
70998574
600053091

Název projektu:

Přístavba
mateřské školy

Výtvarný ateliér
na půdě

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Neuvedeno

2017 -2018

X

Neuvedeno

Neuvedeno

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
x

x

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou
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P.č.

3.

4.

5.

6.

Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO
Základní škola
Komenského nám. č.
198, Kralupy nad
Vltavou
47009098
600047334
Základní škola a
mateřská škola
Ledčice
70996598
600047423
Základní škola
Nelahozeves
70992312
600047466
Mateřská škola
Olovnice
70993491
600043614

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Dostavba
technické učebny

20.000.000

2017 – 2018

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol

x

x
Půdní vestavba a
rozšíření budovy

Neuvedeno

2017-2018

X

x
Rozšíření budovy

11.500.000

2017-2018

X

Přístavba budovy

2.750.000

2017 - 2019

X

x

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou
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P.č.

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

7.

Základní škola a
Mateřská školy Via
Libertatis, z.ú.,
03198626
691007420

8.

Základní škola
Veltrusy
70990972
600047725

9.

Mateřská škola
Sluníčko Dolany
70998582
600052681

Název projektu:

Rozšíření
kapacity ZŠ,
odborných
učeben a
pracoven,
vybudování
školní družiny a
školního klubu
Přístavba školy
(rozšíření
kapacity,
odborné učebny,
školní družina,
tělocvična,
knihovna, vstup a
šatna)
Úprava a
vybavení školní
zahrady

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

neuvedeno

2016 - 2018

X

70.000.000

2018 - 2020

X

Neuvedeno

2017

X

X

X

X

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol

X

x
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P.č.

10.

11.

12.

13.

Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO
Mateřská škola
Sluníčko Dolany
70998582
600052681
Základní škola
Dolany
70998574
600053091
Základní škola
Dolany
70998574
600053091
Základní škola
Dolany
70998574
600053091

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Interaktivní
tabule

Neuvedeno

2017 - 2018

X

Úprava školní
zahrady a jejího
oplocení

Neuvedeno

Neuvedeno

X

Úprava školního
dvorku

Neuvedeno

Neuvedeno

X

Interaktivní
tabule

Neuvedeno

Neuvedeno

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

14.

15.

16.

17.

Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO
Mateřská škola E.
Beneše 694, Kralupy
nad Vltavou
75002761
600046826
Základní škola Gen.
Klapálka 1029,
Kralupy nad Vltavou
71009922
600047644
Základní škola Gen.
Klapálka 1029,
Kralupy nad Vltavou
71009922
600047644
Základní škola Gen.
Klapálka 1029,
Kralupy nad Vltavou
71009922
600047644

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

800.000

2017-2018

X

Elektroinstalace I

14.500.000

2016

X

Rekonstrukce
kuchyně

12.000.000

2017-2020

X

Elektroinstalace
II

21.000.000

2017 - 2020

X

Název projektu:

Rekonstrukce
budovy
(byt)

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

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

Základní škola Gen.
Klapálka 1029,
18. Kralupy nad Vltavou
71009922
600047644
Základní škola
Komenského nám. č.
198, Kralupy nad
19.
Vltavou
47009098
600047334
Základní škola
Václava Havla,
Revoluční 682,
20.
Kralupy nad Vltavou
71008152
600047652

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Rekonstrukce
sportovního
hřiště

neuvedeno

neuvedeno

X

Rekonstrukce
kuchyně

8.000.000

2018 - 2023

X

Elektroinstalace
II

6.800.000

2017 - 2020

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

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

Základní škola
Václava Havla,
Revoluční 682,
21.
Kralupy nad Vltavou
71008152
600047652
Základní škola
Václava Havla,
Revoluční 682,
22.
Kralupy nad Vltavou
71008152
600047652
Základní škola
Třebízského 523,
23. Kralupy nad Vltavou
71009949
600047661

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Výměníková
stanice

1.000.000

2017

X

Rekonstrukce
hřiště

4.800.000

2016

X

Elektroinstalace
II

20.000.000

2020

X

Název projektu:

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

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

Základní škola
Třebízského 523,
24. Kralupy nad Vltavou
71009949
600047661
Základní škola
praktická Jodlova
111, Kralupy nad
25.
Vltavou
71010319
600047831
Základní škola a
mateřská škola
26. Ledčice
70996598
600047423

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Rekonstrukce
hřiště

12.000.000

2017 - 2019

X

Elektroinstalace
II

5.000.000

2017 - 2020

X

Rekonstrukce
kuchyně a jídelny

Neuvedeno

2017-2018

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

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

Základní škola a
mateřská škola
27. Ledčice
70996598
600047423
Mateřská škola
Nelahozeves
28.
70992321
600046958
Základní škola
Nelahozeves
29.
70992312
600047466
30.

Základní škola
Nelahozeves
70992312
600047466

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Rekonstrukce
hřiště ZŠ

Neuvedeno

2017-2018

X

Rekonstrukce
budovy v ul.
Školní

6.000.000

2017-2018

X

Rekonstrukce
kuchyně a jídelny

1.500.000

2017-2018

X

Podpora
volnočasových
aktivit v areálech
škol i mimo
vyučování

400.000

Neuvedeno

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

31.

32.

33.

34.

35.

Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO
Mateřská škola Nová
Ves
70996601
600046940
Mateřská škola Nová
Ves
70996601
600046940
Mateřská škola
Olovnice
70993491
600043614
Mateřská škola
Olovnice
70993491
600043614
Mateřská škola
Veltrusy
70990981
600047083

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

1.500.000

2018-2020

X

350.000

neuvedeno

X

1.500.000

2017 - 2019

X

Revitalizace
zahrady

200.000

2017 - 2019

X

Revitalizace
zahrady

1.000.000

2017 - 2018

X

Název projektu:

Rekonstrukce
budovy

Revitalizace
zahrady

Rekonstrukce
budovy

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

36.

37.

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

Název projektu:

Mateřská škola
Veltrusy
70990981
600047083
Mateřská škola
Veltrusy
70990981
600047083

38. Mateřská škola
Veltrusy
70990981
600047083
39. Základní škola
Veltrusy
70990972
600047725

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Zabezpečení
budovy
(oplocení,
kamerový
systém)

1.500.000

2018

X

Rekonstrukce
kanalizace

750.000

2018 - 2020

X

Interaktivní
tabule

200.000

2017 - 2018

X

5.000.000

2018 - 2020

X

Přístavba – byty
pro učitele

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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P.č.

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

40. Základní škola
Veltrusy
70990972
600047725
41. Základní škola a
Mateřská školy Via
Libertatis, z.ú.,
03198626
691007420
42.
Základní škola a
Mateřská školy Via
Libertatis, z.ú.,
03198626
691007420

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Úprava školního
hřiště

1.000.000

2018 - 2020

X

Odkoupení
budovy a
pozemku školy

6.000.000

2016 -2017

X

Neuvedeno

Neuvedeno

X

Úprava zahrady
MŠ a ZŠ,
vybudování
přírodních
hracích prvků a
učebny v zahradě

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO

43.
Základní umělecká
škola Kralupy nad
Vltavou
67673902
600047792

44.
Základní umělecká
škola Kralupy nad
Vltavou
67673902
600047792

Název projektu:

Rekonstrukce
sousedícího
domu
v Riegrově ulici (v
případě jeho
koupě
zřizovatelem
školy) - Varianta
A
Rekonstrukce
sousedícího
domu
v Riegrově ulici (v
případě jeho
koupě
zřizovatelem
školy) - Varianta
B

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

5.500.000

2018

X

3.500.000

2017

X

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:
IZO

45. Základní umělecká
škola Kralupy nad
Vltavou
67673902
600047792

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu (od
–do)

Přístavba nové
budovy školy na
pozemku její
zahrady

6.000.000

2017

Typ projektu:
s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí
Přírodní Technické Práce
Soulad jazyk
vědy
a
s digitál.
s cílem
řemeslné technoMAP
obory
logiemi

Bezbariérovost školy,
školského
zařízení

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
a
základních
škol

X
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EVROPSKÁ

UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, \Jývoj a vzděláváni

Zpracoval: MAS Nad Prahou o. p. s.

Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi k 21. 6.2016

V Kralupech nad Vltavou dne 21. 6. 2016

Podpis předsedy řídícího výboru MAP
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