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1. Úvod
Strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun
vzniká jako tři vzájemně se prolínající a navazující části, které se tvoří na základě
partnerské komunikace a spolupráce. Hlavním přínosem jeho zpracování a realizace
je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují
vzdělávání v území. Dalším výstupem místního akčního plánu je Strategický rámec
MAP do roku 2023 a soubor aktivit, které navrhují řešení místních problémů v
dohodnutých prioritách.
Analytická část jako první z těchto dílčích částí vznikla meta-analýzou stávajících
koncepčních strategií, výstupů dotazníkového šetření MŠMT, výstupů z dat
poskytnutých odborem školství, výstupů z jednání pracovních skupin a ze znalostí stavu
školství na ORP Lanškroun a následné zprioritizování oblastí rozvoje. Výstupem
analytické části je zpracování SWOT3 analýzy pro každou prioritní oblast.
Druhou částí místního akčního plánu je Strategický rámec. Rámec vychází z
procesu určování problémů, priorit a cílů v daném území v konkrétním čase. Jeho
výstupem jsou data respektující hierarchii: vize – priority – cíl – indikátory. Strategický
rámec je tvořen na základě SWOT-3 analýzy pro každou prioritní oblast a z analytické
části MAP. Strategický rámec je variabilním dokumentem, který napomáhá udržovat
akční plánování v souladu s prioritami. V této fázi není konečným a určujícím
dokumentem a v průběhu času se může měnit. Jeho součástí je také soubor
potřebných a plánovaných investic do oblasti školství a vzdělávání, které bude na
daném území v budoucnu potřeba realizovat.
Poslední částí bude akční plán, který bude zahrnovat neinvestiční opatření,
kterými jsou aktivity spolupráce a aktivity škol. Akční plán bude zpracován a v
následujících měsících probíhání projektu.
Strategický rámec MAP pro ORP Lanškroun se opírá o tato opatření = témata:
Povinná:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
Doporučená:
•
•
•

Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Kariérové poradenství v základních školách
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PRŮŘEZOVÁ A VOLITELNÁ OPATŘENÍ MAP
• Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
• Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
• Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
• Investice do rozvoje kapacit základních škol
• Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV, IROP a OP PPR

2. Vize
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Vytvoření jednotné
koncepce metodické podpory zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí,
potažmo k inkluzivnímu vzdělávání, řízení a hodnocení kvality vzdělávání formou
vzájemné podpory rozvinout procesy spolupráce a výměnu zkušeností v daném území.
Předškolní a základní vzdělávání na území ORP Lanškroun poskytne odpovídající
zázemí všem dětem a žákům a za základě dostupných metod a zkušeností bude
rozvíjet potenciál každého žáka bez rozdílu.

3. Popis zapojení aktérů
1. 6. 2016 došlo k zahájení realizace projektu Místní akční plán pro ORP Lanškroun.
V rámci tvorby místního akčního plánu došlo k zapojení aktérů z různých úrovní
vzdělávání. Tito zástupci jsou zejména z řad zřizovatelů a poskytovatelů vzdělávacích
služeb, pracovních skupin a veřejnosti.
Byl stanoven realizační tým ve složení projektový manažer, administrátor,
koordinátor klíčových aktivit, odborný řešitel doporučených opatření MAP, odborný
řešitel povinných opatření MAP, člen realizačního týmu-odborný řešitel, administrátor
a účetní. Následně došlo k vytvoření tří pracovních skupin, skládajících se z odborníků
v oblastech povinných a doporučených opatření.
Realizační tým provedl analýzu dotazníkového šetření MŠMT a také místního
šetření. Místní šetření bylo provedeno projektovým manažerem na každé škole v ORP
Lanškroun. Došlo k řízeným rozhovorům s vedoucími pracovníky škol, kteří jsou v
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mnoha případech účastni přímé pedagogické péči. Byly zjišťovány aktuální stavy a
skutečnosti vázající se k povinným a doporučeným opatřením. Dále došlo k posouzení
stávajícího stavu prostředí, ve kterém jsou žáci vyučováni. Z těchto rozhovorů
vyplynuly konkrétní potřeby a iniciativy, jako jsou různé investiční záměry, aktivity
spolupráce, či budování vzdělávacích kapacit pedagogů, rodičů, či žáků. Investiční
záměry po další spolupráci dostaly konkrétní rozměr a byly zpracovány do přehledných
dokumentů a projednány se zřizovatelem daného školského zařízení, čímž došlo k
dohodám o prioritách a zároveň navázání diskuze a spolupráce.
Řídící výbor MAP byl ustanoven 26.6.2016 na svém prvním zasedání, kde došlo k
seznámení s projektem MAP, projednání Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru a
zvolení předsedy, jímž se stal starosta města Lanškroun Mgr. Radim Vetchý. Členové
ŘV MAP jsou zástupci realizátora projektu MAP, zástupci kraje a zřizovatelů škol,
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci MAS a
mikroregionů působících na území MAP.
ŘV MAP je řídícím a kontrolním orgánem, který zodpovídá za náležité zpracování
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Lanškroun.
Během průběhu realizace projektu došlo k několika schůzkám realizačního týmu
se zástupci obcí a řediteli škol. Na těchto setkáních došlo k informování o pokroku v
projektu, předávání důležitých informací a k podnětným diskuzím.
V rámci zpracování místního akčního plánu dochází k pravidelnému informování
zapojených aktérů i veřejnosti prostřednictvím webových stránek města Lanškroun,
jejichž odkaz naleznete níže.
http://www.lanskroun.eu/mistni-akcni-plan/ds-1205/p1=8635
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Přehled priorit a cílů strategického rámce MAP
Priorita

Cíle
1.1. Spolupráce a výměna zkušeností s

ostatními organizacemi participujícími na
vzdělávání
1.2. Podpora a otevřenost alternativním
směrům vzdělávání

1. Škola rozšiřující svoje služby

1.3. Pestrá nabídka mimoškolních aktivit
1.4. Vznik a podpora zařízení pro děti do tří
let
2.1. Rozvíjející se zázemí pro polytechnické a
jazykové vzdělávání
2.2. Škola otevřená změnám a inovacím

2. Prostředí a atmosféra školy

2.3. Prostředí školy odpovídající moderním
standardům
2.4. Úspěch pro každého žáka/dítě
3.1. Vymezení rolí pedagoga a rodiče
v životě dítěte (v různých stupních
vzdělávání)
3.2. Společná platforma škola – rodič –
zřizovatel – komunita (výměna zkušeností)

3. Spolupráce rodičů a školy

3.3. Dostatek prostoru a forem pro vzájemné
setkávání
3.4. Rodič, který ví, co dělat, když…
4.1. Vzdělaný, schopný a změnám otevřený
pedagog
4.2. Pedagog připravený na zavádění
systémových změn (inkluze, administrativní
a legislativní změny)

4. Vzdělání a motivace pedagogů

4.3. Pedagogové navazující vzájemnou
interakci a spolupráci
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5.1. Individuální přístup ke každému žákovi
5.2. Nižší počet dětí ve třídách
5. Podpora individuálního vzdělávání

5.3. Příprava školy na přijetí žáků s SVP
5.4. Spolupráce s odborníky v oblasti inkluze
a speciálního školství

Popis priorit a cílů
Priorita

1. Škola rozšiřující svoje služby
Škola a školní vzdělávání je podstatnou částí života jedince a je třeba
reagovat na měnící se svět a potřeby ve vzdělávání. Velice důležitou
součástí rozvoje školství je nepřijetí stereotypu a reakce na potřeby
společnosti.

Cíl a popis cíle

1.1. Spolupráce a výměna zkušeností s ostatními organizacemi

participujícími na vzdělávání
Spolupráce není dostatečná, nebo je pouze v individuálních formách.
Cílem je navázat spolupráci na úrovních, kde si mohou být členové
vzájemně prospěšní. Podpora vzniku oborových kabinetů, metodických
setkání, setkávání pedagogů a pracovníků ve školství v různých úrovních
a formách vzdělávání. Motivovat lídry a dosáhnout většího počtu
angažovaných pedagogů, rodičů a podporujících ředitelů a zřizovatelů v
rozvoji a dynamice vzdělávání.
Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP
Indikátory
změny

Cíl má silnou vazbu na povinná opatření, střední vazba na doporučená a
volitelná opatření.

Počet zapojených pedagogů
Počet nově vzniklých partnerství Počet
metodických setkání
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Priorita

1. Škola rozšiřující svoje služby
Škola a školní vzdělávání je podstatnou částí života jedince a je třeba
reagovat na měnící se svět a potřeby ve vzdělávání. Velice důležitou
součástí rozvoje školství je nepřijetí stereotypu a reakce na potřeby
společnosti.

Cíl a popis cíle

1.2. Podpora a otevřenost alternativním směrům vzdělávání
Cílem je vyhledávat a podporovat nové, alternativní směry vzdělávání,
které mohou přinést vítanou změnu pro děti či žáky a jejich rodiče.
Alternativní směry učení podporují individualitu dětí a žáků a zároveň je
učí týmové práci založené na liberálních přístupech. Hledání nových
směrů ve vzdělávání a cest k jejich naplnění.

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

Cíl má silnou vazbu na PT1, DT1 a střední vazbu na VT2,VT3 a VT4

Počet nově vzniklých zařízení s alternativními formami výuky
Počet nových záměrů vedoucích k alternativním formám výuky Počet
škol zavádějících nové metody a formy ve výuce
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Priorita

1. Škola rozšiřující svoje služby
Škola a školní vzdělávání je podstatnou částí života jedince a je třeba
reagovat na měnící se svět a potřeby ve vzdělávání. Velice důležitou
součástí rozvoje školství je nepřijetí stereotypu a reakce na potřeby
společnosti.

Cíl a popis cíle

1.3. Pestrá nabídka mimoškolních aktivit
Reagovat na aktuální směry a potřeby společnosti a tyto zakomponovat i
do pestrých mimoškolních aktivit. Zajistit dostatečně kvalitní zázemí pro
mimoškolní vzdělávání tak, aby mohla být zajištěna různorodá a pestrá
nabídka mimoškolních aktivit v regionu.

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

Cíl má silnou vazbu na DT1, DT2 a VT2, střední vazbu na VT3 a slabou
vazbu na DT3 a VT1

Počet nových záměrů mimoškolních aktivit
Počet zlepšených a připravených prostorů pro mimoškolní aktivity
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Priorita

1. Škola rozšiřující svoje služby
Škola a školní vzdělávání je podstatnou částí života jedince a je třeba
reagovat na měnící se svět a potřeby ve vzdělávání. Velice důležitou
součástí rozvoje školství je nepřijetí stereotypu a reakce na potřeby
společnosti.

Cíl a popis cíle

1.4. Vznik a podpora zařízení pro děti do tří let
MŠ nejsou připravené na přijetí vyššího počtu dětí mladších tří let do své
péče. Pro tyto děti mnohdy chybí vybavení a také dostatečný počet
pracovníků, kteří by mohli zajistit jejich kvalitní rozvoj. Cílem je podpořit
rozvoj a vznik předškolních zařízení, jejich vybavenost a personální
obsazení.

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

Cíl má silnou vazbu na PT1

Počet nově vzniklých zařízení pro děti do tří let
Počet nových pracovníků zařazených do péče o tuto cílovou skupinu
Zlepšení vybavenosti škol
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Priorita

2. Prostředí a atmosféra školy
Celý proces vzdělávání závisí nutně na důvěryhodném, bezpečném,
materiálně zajištěném a rozvíjejícím se prostředí. Jen tak může být
zajištěn přenos vzdělání v kvalitní míře. Tyto kvality je třeba podporovat a
posilovat. Ať již z formou podpory od zřizovatele, spoluprací uvnitř
kolektivu, či cílenými investičními záměry.

Cíl a popis cíle

2.1. Rozvíjející se zázemí pro polytechnické a jazykové vzdělávání

Školy reagující na aktuální poptávku na trzích práce a nabízející zázemí
pro rozvoj technických, polytechnických a jazykových kompetencí dětí a
žáků. Podpora polytechnického vzdělávání ve všech úrovních a vzájemná
výměna znalostí a zkušeností mezi žáky.
Vazba na
povinná a
doporučená
opatření
(témata) dle
Postupů MAP
Indikátory
změny

Cíl má silnou vazbu na DT2, střední vazbu na PT2 a slabou vazbu na VT3 a
DT3

Počet projektů navyšujících počet prostor pro polytechnickému a
technickému vzdělávání
Počet škol vybavených pomůckami k polytechnickému a technickému
vzdělávání
Počet škol, kde se zlepšilo zázemí a vybavení k jazykovému vzdělávání
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Priorita

2. Prostředí a atmosféra školy
Celý proces vzdělávání závisí nutně na důvěryhodném, bezpečném,
materiálně zajištěném a rozvíjejícím se prostředí. Jen tak může být
zajištěn přenos vzdělání v kvalitní míře. Tyto kvality je třeba podporovat
a posilovat. Ať již z formou podpory od zřizovatele, spoluprací uvnitř
kolektivu, či cílenými investičními záměry.

Cíl a popis cíle

2.2. Škola otevřená změnám a inovacím
Cílem je zajistit schopnost školy otevírat se změnám, zaujímat k těmto
pozitivní přístup a vidět v těchto změnách kladný přínos. Hledat nové
směry a nalézat individuální cesty vedoucí k pozitivnímu přijetí změny.

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

Cíl má střední vazbu na všechna povinná, doporučená a volitelná
opatření.

Počet opatření a projektů realizovaných pro podporu cíle
školy, na kterých došlo k pozitivní změně
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2. Prostředí a atmosféra školy
Celý proces vzdělávání závisí nutně na důvěryhodném, bezpečném,
materiálně zajištěném a rozvíjejícím se prostředí. Jen tak může být
zajištěn přenos vzdělání v kvalitní míře. Tyto kvality je třeba podporovat
a posilovat. Ať již z formou podpory od zřizovatele, spoluprací uvnitř
kolektivu, či cílenými investičními záměry.

Cíl a popis cíle

2.3. Prostředí školy odpovídající moderním standardům
Kvalitní prostření pozitivně ovlivňující vzdělávací proces.

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

Cíl má silnou vazbu na všechna povinná, doporučená a volitelná témata.

Počet škol, ve kterých byli podpořeny investice do infrastruktury,
vybavení a zázemí.
Množství investovaných finančních prostředků.
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Priorita

2. Prostředí a atmosféra školy
Celý proces vzdělávání závisí nutně na důvěryhodném, bezpečném,
materiálně zajištěném a rozvíjejícím se prostředí. Jen tak může být
zajištěn přenos vzdělání v kvalitní míře. Tyto kvality je třeba podporovat
a posilovat. Ať již z formou podpory od zřizovatele, spoluprací uvnitř
kolektivu, či cílenými investičními záměry.

Cíl a popis cíle

2.4. Úspěch pro každého žáka/dítě
Zajištění takového prostředí a pedagogických standardů, aby se jeden
každý žák/či dítě mohl cítit jako uznávaný a oceněný. Vytváření
podmínek pro to, aby každý žák mohl být zařazený do hlavního
vzdělávacího proudu. Podpora modernizace vzdělávacích zařízení a jejich
údržba. Podpora vzdělávání pedagogů.

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

Cíl má silnou vazbu na PT3, střední vazbu na PT1, PT2 a VT5. Slabou
vazbu má na všechna ostatní doporučená a volitelná opatření.

Počet pedagogů účastnících se vzdělávání
Počet podpořených znevýhodněných dětí
Počet investic, které pomohou začlenit znevýhodněné žáky
Počet rodičů, účastnících se vzdělávacích akcí
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3. spolupráce rodičů a školy
V rámci vytváření přátelského prostředí je třeba apelovat na dodržování
principů participace rodičů na vzdělání dítěte. Škola a rodič by se měli
vzájemně podporovat, pomáhat si a doplňovat se.

Cíl a popis cíle

3.1. Vymezení rolí pedagoga a rodiče v životě dítěte (v různých stupních
vzdělávání)
Cílem je vzdělávat rodiče v oblasti výchovy tak, aby nepřenášeli
zodpovědnost za výchovu dítěte na školu a pedagoga. Rodič musí být
škole příznivě nakloněn, podporovat pedagoga a rozvíjet své dítě tak, aby
bylo schopné fungovat jak ve škole, tak ve společnosti.

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

Cíl má silnou vazbu na VT3 a střední vazbu na PT2, PT3 a DT1

Počet zapojených rodičů do vzdělávacích akcí
Počet zapojených pedagogů do vzdělávacích akcí
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3. spolupráce rodičů a školy
V rámci vytváření přátelského prostředí je třeba apelovat na dodržování
principů participace rodičů na vzdělání dítěte. Škola a rodič by se měli
vzájemně podporovat, pomáhat si a doplňovat se.

Cíl a popis cíle

3.2. Společná platforma škola – rodič – zřizovatel – komunita (výměna
zkušeností)
Cílem je vzájemná podpora a výměna zkušeností, kdy může každý přispět
svými zkušenostmi do vzdělávacího procesu. Jde o prolínání představ a
požadavků a jejich transformace do procesu vzdělávání. Hledání nových
směrů ve vzdělávání a cest k jejich naplnění. Aplikování metod komunitní
práce. Vyhledávání a zapojení marginalizovaných skupin.

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

Cíl má střední vazbu na všechna povinná, doporučená a volitelná
opatření.

Počet organizací, zapojených do výměny zkušeností
Počet nových spolupracovníků z řad rodičů, veřejnosti Počet
akcí, podporujících tento cíl
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3. spolupráce rodičů a školy
V rámci vytváření přátelského prostředí je třeba apelovat na dodržování
principů participace rodičů na vzdělání dítěte. Škola a rodič by se měli
vzájemně podporovat, pomáhat si a doplňovat se.

Cíl a popis cíle

3.3. Dostatek prostoru a forem pro vzájemné setkávání
Cílem je vyhledávat příležitosti a formy pro setkávání různých komunit.
Podpora setkávání v neformálních prostorách a při neformálních
příležitostech. Zajištění podpory a prostředků pro tato setkávání.

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

Cíl má střední vazbu na všechna povinná, doporučená a volitelná
opatření.
Počet podpořených setkání
Množství prostředků získaných na podporu vzájemného setkávání
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3. spolupráce rodičů a školy
V rámci vytváření přátelského prostředí je třeba apelovat na dodržování
principů participace rodičů na vzdělání dítěte. Škola a rodič by se měli
vzájemně podporovat, pomáhat si a doplňovat se.

Cíl a popis cíle

3.4. Rodič, který ví, co dělat, když…
V průběhu vzdělávání a vývoje dítěte mohou nastat různé situace, na
které musí být rodič připraven. Cílem je zmapovat tyto situace,
informace o nich a jejich řešení, transformovat tyto poznatky do
srozumitelné formy a tyto prostřednictvím školy a dalších zástupců
vzdělávání distribuovat rodičům.

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

Cíl má silnou vazbu na PT1, PT3 a VT3

Počet institucí zapojených do projektu
Počet škol zapojených do spolupráce
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4. vzdělaný a motivovaný pedagog
Škola je institucí, která připravuje budoucí generace na život. Toto se děje
právě díky kvalifikovanosti a připravenosti pedagogů a dalších pracovníků
ve školství. Je třeba podporovat osobnostní a profesní rozvoj pedagoga a
posilovat jeho společenský status.

Cíl a popis cíle

4.1. Vzdělaný, schopný a změnám otevřený pedagog
Posílení pozice pedagogů zvýšením jejich osobnostních odborných
kompetencí a měnit organizaci výuky tak, aby vznikl prostor pro kvalitní a
stálou přípravu pedagogů v praxi i před nástupem do praxe. Finančním
ohodnocením, ale i pozitivní formou působení ministerstva a orgánů
zřizovatele na vnímání vzdělávání a pedagogů ve společnosti zvýšit kredit
vzdělávání a učitelů.

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

Cíl má silnou vazbu na všechna povinná, doporučená i volitelná opatření.

Počet aktivit, při nichž došlo ke vzájemné výměně informací
Počet zapojených pedagogů
Počet vzdělávacích akcí pro pedagogy
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4. vzdělaný a motivovaný pedagog
Škola je institucí, která připravuje budoucí generace na život. Toto se
děje právě díky kvalifikovanosti a připravenosti pedagogů a dalších
pracovníků ve školství. Je třeba podporovat osobnostní a profesní rozvoj
pedagoga a posilovat jeho společenský status.

Cíl a popis cíle

4.2. Pedagog připravený na zavádění systémových změn (inkluze,
administrativní a legislativní změny)
Příprava a vzdělávání pedagogů a pracovníků podílejících se na
vzdělávání. Pouze dobře informovaný pedagog je schopen aplikovat
změny v systému správně a s ochotou. Zavádění tematických setkání s
lídry změn, kteří nové poznatky srozumitelně předají svým kolegům.

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

Tento cíl má silnou vazbu na PT3 a střední vazbu na všechna ostatní
povinná, doporučená a volitelná opatření.

Počet pedagogů, účastnících se vzdělávacích akcí
Počet akcí, vedoucích ke zvýšení informovanosti pedagogů
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4. vzdělaný a motivovaný pedagog
Škola je institucí, která připravuje budoucí generace na život. Toto se děje
právě díky kvalifikovanosti a připravenosti pedagogů a dalších pracovníků
ve školství. Je třeba podporovat osobnostní a profesní rozvoj pedagoga a
posilovat jeho společenský status.

Cíl a popis cíle

4.3. Pedagogové navazující vzájemnou interakci a spolupráci
Vzájemné setkávání pedagogů, výměna zkušeností a informací o žácích,
sladění požadavků při přestupech žáků mezi školami.

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

Cíl má silnou vazbu na PT1, PT2, PT3 a střední vazbu na všechny ostatní
doporučená a volitelná opatření.

Indikátory
změny

Počet podpořených spoluprací

Priorita

5. Podpora individuálního vzdělávání
Jedinec se může pozitivně rozvíjet jen tehdy, je-li mu vytvořeno
profesionální, přátelské a bezpečné zázemí. Podpora pedagogů k práci s
individuální stránkou dítěte nebo žáka povede k zajištění dostatečného
prostoru pro pestrost používaných forem a metod v systému vzdělávání.

Cíl a popis cíle

5.1. Individuální přístup ke každému žákovi
Brát ohledy na individuální potřeby každého žáka a zajistit tak rozvoj jeho
potenciálu. Dát možnost každému žákovi zažít úspěch.

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

Cíl má silnou vazbu na PT3 a střední vazbu na všechna ostatní opatření.

Počet škol, které přijímají nové metody ve vzdělávání. Zvýšení
efektivity spolupráce s PPP.
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5. Podpora individuálního vzdělávání
Jedinec se může pozitivně rozvíjet jen tehdy, je-li mu vytvořeno
profesionální, přátelské a bezpečné zázemí. Podpora pedagogů k práci s
individuální stránkou dítěte nebo žáka povede k zajištění dostatečného
prostoru pro pestrost používaných forem a metod v systému vzdělávání.

Cíl a popis cíle

5.2. Nižší počet dětí ve třídách
Usilovat o snížení počtu dětí/žáků ve třídách za účelem individuálního
přístupu ke každému z nich. Zajištění dostatečného prostoru, kvalitních a
vzdělaných učitelů je důležité pro zkvalitnění systému vzdělávání.

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

Cíl má střední vazbu na všechna povinná, doporučená a volitelná
opatření.
Počet tříd, ve kterých se snížili počty dětí/žáků
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5. Podpora individuálního vzdělávání
Jedinec se může pozitivně rozvíjet jen tehdy, je-li mu vytvořeno
profesionální, přátelské a bezpečné zázemí. Podpora pedagogů k práci s
individuální stránkou dítěte nebo žáka povede k zajištění dostatečného
prostoru pro pestrost používaných forem a metod v systému vzdělávání.

Cíl a popis cíle

5.3. Příprava školy na přijetí žáků s SVP
Zajištění vzdělaných pedagogů a jejich příprava na práci s dalšími
osobami podílejícími se na průběhu výuky. Vytvoření bezbariérového
prostředí a vyhovujícího zázemí pro tyto žáky. Předávání zkušeností
odborníků z praxe školám zavádějícím inkluzivní vzdělání. Zvýšení
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociálních
věcí a dalšími organizacemi. (NNO, Rodinné centrum, apod.)

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

Cíl má silnou vazbu na PT3, PT1 a střední vazbu na VT3.

Počet vzdělávacích akcí pro pedagogy
Počet bezbariérových škol
Počet škol, vzdělávajících svoje pedagogy
Navýšení spolupráce školy a ostatních zainteresovaných organizací
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5. Podpora individuálního vzdělávání
Jedinec se může pozitivně rozvíjet jen tehdy, je-li mu vytvořeno
profesionální, přátelské a bezpečné zázemí. Podpora pedagogů k práci s
individuální stránkou dítěte nebo žáka povede k zajištění dostatečného
prostoru pro pestrost používaných forem a metod v systému vzdělávání.

Cíl a popis cíle

5.4. Spolupráce s odborníky v oblasti inkluze a speciálního školství
Předávání informací a zkušeností mezi odborníky z praxe, pedagogy,
řídícími pracovníky ve školství, rodiči a veřejností. Přinášení pozitivních
změn do dosavadního systému fungování školství a zmírňování dopadu
těchto změn.

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

Cíl má silnou vazbu na PT1, PT3.

Počet podpořených spoluprací
Počet odborníků zapojených do procesu inkluzivního vzdělávání Počet
vzdělávacích akcí
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Vazby cílů na opatření Cíle MAP vs. povinná, doporučená a volitelná opatření
(témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX silná)
Aktivity

PT1

PT2

PT3

DT1

DT2

DT3

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

VT6

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

xx

xx

xxx

xx

Cíle
1.1.

Spolupráce a
výměna
zkušeností s
ostatními
organizacemi
participujícími
na vzdělávání
1.2. Podpora a
otevřenost
alternativním
směrům
vzdělávání

xxx

1.3. Pestrá
nabídka
mimoškolních
aktivit

xxx

xxx

xxx

1.4. Vznik a
podpora
xxx
zařízení pro děti
do tří let
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2.1. Rozvíjející se
zázemí pro
polytechnické
xx
xxx
x
x
vzdělávání

2.2. Škola
otevřená
změnám a
inovacím

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Xx

2.3. Prostředí
školy

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.4. Úspěch
pro každého
žáka/dítě

xx

xx

xxx

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

xxx

xx

3.1. Vymezení
rolí pedagoga
a rodiče v
životě dítěte
(v různých
stupních
vzdělávání)
3.2. Společná
platforma
škola – rodič –
zřizovatel –
komunita
(výměna
zkušeností)

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3.3. Dostatek
prostoru a
forem pro
vzájemné
setkávání

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3.4. Rodič,
který ví, co
dělat, když…

xxx

xxx

xxx
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4.1. Vzdělaný,
schopný a
změnám
otevřený
pedagog

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

4.2. Pedagog
připravený na
zavádění
systémových
změn (inkluze,
administrativní
a legislativní
změny)

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

4.3.
Pedagogové
navazující
vzájemnou
interakci a
spolupráci

xxx

xxx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5.1.
Individuální
přístup ke
každému
žákovi

xx

xx

xxx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

5.2. Nižší počet
dětí ve třídách
5.3. Příprava
školy na přijetí
žáků s SVP

xxx

xxx

5.4.
Spolupráce s
odborníky v
oblasti
inkluze a
speciálního
školství

xxx

xxx

xx
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Investiční priority – seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,
IPRÚ, CLLD a další možné způsoby financování, zpracovaný pro ORP Lanškroun.
Prioritizace záměrů je v této chvíli určena prioritizací v jednání školy se zřizovatelem a interně v jiných organizacích. V tabulce jsou tedy veškeré
reálně realizovatelné záměry.
Identifikace
Název projektu:
školy, školského
zařízení či
dalšího
subjektu

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP

Typ projektu:
S vazbou na klíčové kompetence
IROP

Název:
IČO:
IZO/RED IZO:
ZŠ Lanškroun,
Bedřicha Smetany
460
IČO: 61234176
IZO: 600104648

Rekonstrukce
infrastruktury

25 000 000,-

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
5.2.
5.3.

2017-2018
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X X

X

X

X
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ZŠ Lanškroun,
1.2.
Regionální
1.3.
Dobrovského 630
polytechnické
27 504 000,2017-2018
2.1.
IČO:00854379
2.2.
RED IZO:
centrum
3.2.
600104168

X

ZŠ Lanškroun,
Dobrovského 630
IČO:00854379
RED IZO:
600104168

Interaktivní tabule

210 000,-

2017-2018

1.2.
5.1.
2.2.

ZŠ Lanškroun,
Dobrovského 630
IČO:00854379
RED IZO:
600104168

Přírodní učebna

300 000,-

2017-2023

1.2.
1.3.
2.2.

ZŠ Lanškroun,
Dobrovského 630
IČO:00854379
RED IZO:
600104168

Modernizace
vybavení učeben a
zázemí pro pedagogy

850 000,-

2017-2018

2.3.
5.3.

ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737

Obnova a
modernizace
školního dvora

2 000 000,-

2017-2018

1.2.
2.3.
1.3.
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X

X

X
X

X
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ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737

Výstavba zahradních
teras

ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737

Půdní vestavba

ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737

Obnova a
modernizace sklepů
školy

ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737

Oprava a
modernizace
odborných učeben

3 000 000,-

5 000 000,-

4 000 000,-

500 000,-

2018-2019

1.2.
2.3.
1.3.

2018-2019

1.2.
2.3.
1.3.
2.1.

2018-2020

1.2.
2.3.
1.3.
2.1.

1.2.
2.3.
1.3.

2017-2018
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X X

X

X X

X
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ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
Modernizace
139
1 500 000,2017-2018
2.3.
tělocvičny
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737
ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737
ZŠ Lanškroun,
Nám. A. Jiráska
139
IČO: 61234001
RED IZO:
600104737
ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Třešňovec
IČO:70982473
RED IZO:
650024231

Zvýšení konektivity
školy

2017-2023

2.2.
2.3.

Bezbariérová škola

2017-2023

2.2.
2.3.
2.4.
5.1.
5.3.

Rekonstrukce
budovy

2017-2020

2.3.
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X
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ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Vybudování
Třešňovec
2017-2020
4.1.
sborovny
IČO:70982473
RED IZO:
650024231
ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Třešňovec
IČO:70982473
RED IZO:
650024231
ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Třešňovec
IČO:70982473
RED IZO:
650024231
ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Třešňovec
IČO:70982473
RED IZO:
650024231

Půdní vestavba
samostatná školní
družina

2017-2020

2.3.
5.1.

Přírodní učebna
(zimní zahrada)

2017-2020

1.2.
2.2.
2.3.

Interaktivní tabule

2017-2020

5.1.
1.2.
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X

X
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ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Výměna koberce v
Třešňovec
2017-2020
2.3.
MŠ
IČO:70982473
RED IZO:
650024231
ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Třešňovec
IČO:70982473
ZŠ a MŠ
Lanškroun, Dolní
Třešňovec
IČO:70982473
RED IZO:
650024231
MŠ Lanškroun,
Wolkerova 85
IČO:70982457
RED IZO:
600103889

Vybudování
kuchyňského zázemí
v MŠ

2017-2020

2.3.

Nové vybavení šaten

2017-2020

2.3.

2017-2020

2.3.

Renovace
podlahových krytin v
budově

150 000,-
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MŠ Lanškroun,
Wolkerova 85
Nákup interaktivní
5.1.
IČO:70982457
tabule/zařízení;
70 000,2017-2020
RED IZO:
1.2.
600103889

X

MŠ Lanškroun,
Wolkerova 85
IČO:70982457
RED IZO:
600103889
MŠ Lanškroun,
Wolkerova 85
IČO:70982457
RED IZO:
600103889
MŠ Lanškroun, Na
Výsluní 312
IČO:70982457
RED IZO:
600103889

Vybudování
zpevněné plochy na
zahradě

300 000,-

2017-2020

2.3.

Rekonstrukce plotu

80 000,-

2017-2020

2.3.

Vybudování venkovní
učebny
s ohništěm a soc.
zařízením;

600 000,-

2017

1.2.
2.2.
2.3.

34

X

X
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MŠ Lanškroun, Na
Nákup vybavení a
Výsluní 312
1.4.
pomůcek pro
30
000,2017-2018
2.3.
IČO:70982457
dvouleté děti;
5.3.
RED IZO:
600103889
MŠ Lanškroun, Na
Výsluní 312
IČO:70982457
RED IZO:
600103889
MŠ Lanškroun,
Vančurova 87
IČO:70982431
RED IZO:
600103374

Relaxační hrací
koutky
s molitanovými míčky
Přeměna zahrady
na dětské
hřiště s herními
prvky pro rozvoj
motoriky a
technického
prevzdělávání

MŠ Lanškroun,
Žižkova 365
IČO:70982465
RED IZO:
600103382

Přestavba sklepních
prostor na dílny

MŠ Lanškroun,
Žižkova 365
IČO:70982465
RED IZO:
600103382

Nákup doplňujících
tabulí k interaktivní
tabuli

60 000,-

2017-2018

2.3.

2.3.
2.1.
1.2.

X

2017-2020

2.3.
2.1.
1.2.

X

2017-2020

2.3.

300 000,-

30 000,-
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MŠ Lanškroun,
2.3.
Žižkova 365
2.1.
Výstavba hřiště s
IČO:70982465
2017-2020
1.2.
herními prvky
RED IZO:
600103382
1.1.
1.3.
3.2.
3.3.
4.3.

X

2017-2020

1.3.

X

100 000,-

2017-2018

1.1.
1.2.
3.2.

4 500 000,-

2018

2.1.
2.4

DDM Damián,
Lanškroun,
Vančurova 46
IČO:72079878

Stavba chlebové pece

50 000,-

DDM Damián,
Lanškroun,
Vančurova 46
IČO:72079878

Vybudování
ateliérové dílny v
podkroví

5 000 000,-

Rodinné centrum
Dětský svět,
Lanškroun, B.
Martinů 980
IČO: 70897026

Rekonstrukce
interiéru

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

Rekonstrukce
půdních prostor na
přírodovědné učebny
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X

X
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ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
Obnova počítačového
220 000,2017
2.1
IČO: 70996806
vybavení
IZO: 600104761

X

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

Bezbariérovost

1 300 000,-

2020

2.4.
5.1.
5.3

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

Učebna v přírodě

820 000,-

2018

2.1.
1.2.
1.3.
5.1

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

Výměna oken

1 800 000,-

2019

2.3.

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
Zateplení obou budov
IČO: 70996806
ZŠ
IZO: 600104761

3 600 000,-

2019

2.3.

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

1 800 000,-

2020

2.3.

Podlahy ZŠ
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X
X

X
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ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
Osvětlení vč.
150 000,2017
2.3.
IČO: 70996806
elektroinstalace
IZO: 600104761
ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

Výměna nábytku

500 000,-

2020

2.3.

ZŠ Vincence Junka
Dolní Čermná
IČO: 70996806
IZO: 600104761

Rekonstrukce šaten v
hlavní budově ZŠ

550 000,-

2021

2.3.

MŠ Albrechtice
IČO: 70993513
RED IZO:
600103358

Zahrada není jenom
hra

600 000,-

2017-2018

1.2.
2.1.
2.2.

MŠ Albrechtice
IČO: 70993513
RED IZO:
600103358

Dopravní výchova

100 000,-

2019-2020

2.2.

MŠ Albrechtice
IČO: 70993513
RED IZO:
600103358

Rekonstrukce
topných těles

400 000,-

2018

2.3.
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X

X
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MŠ Albrechtice
Vybudování
IČO: 70993513
50 000,2018
2.3.
RED IZO:
únikového východu
600103358
ZŠ a MŠ Žichlínek
IČO: 70981281
RED IZO:
600104630

Rozšíření kapacity ZŠ
a MŠ

4 000 000,-

2017-2018

5.3.
2.3.
3.3.

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Počítačové koutky
pro děti

300 000,-

2018

1.2.
2.2.

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Rozvoj jemné
motoriky dětí

100 000,-

2018

1.4.
2.1.
5.1.

X

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Modernizace učeben

880 000,-

2020

2.3.
2.1.

X

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Rekonstrukce
zahradních prostor

1 200 000,-

2020

2.3.
2.1.
1.2.

X

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Výměna dveří v
budově

50 000,-

2019

2.3.
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Modernizace
topných těles a
MŠ Horní Čermná
zdroje tepla
IČO: 70990204
600 000,2019
2.3.
Nová
IZO: 600103943
elektroinstalace vč.
osvětlení
MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Vybudování archivu

150 000,- Kč

2020

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Modernizace
kabinetů

200 000 Kč

2020

2.3.

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Sportovní pomůcky a
náčiní

200 000 Kč

2020

1.2.

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Bezbariérovost
budovy

1 500 000,-

2022

5.3.
2.2.
5.1.

MŠ Horní Čermná
IČO: 70990204
IZO: 600103943

Rekonstrukce terasy

1 000 000,-

2022

2.1.
1.2.
5.1.

X

ZŠ a MŠ Cotkytle
IČO:75016966
RED IZO:
650025415

Rekonstrukce školní
zahrady

200 000,-

2017

1.2.
2.1.

X
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ZŠ a MŠ Cotkytle
IČO:75016966
Výměna oken a dveří
260 000,2017
2.3.
RED IZO:
650025415
ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Vybavení knihovny –
čtenářský kroužek

50 000,-

2017-2018

5.1.
2.2.
2.1.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Posílení konektivity
učeben

20 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Výměna podlahových
krytin

100 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Bezbariérovost

200 000500 000,-

2017-2018

5.3.
5.1.
1.2.
2.2.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Rekonstrukce vstupu
do zahrady MŠ

100 000,-

2017-2018

2.3.
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ZŠ a MŠ Tatenice
Oprava vnitřních
IČO:70985987
500 000,2017-2018
2.3.
RED IZO:
omítek a výmalba
650048482
ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Výměna osvětlení

100 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Výměna radiátorů

200 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Oprava schodiště v
MŠ

50 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Zabezpečení zahrady
MŠ

50 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ a MŠ Tatenice
IČO:70985987
RED IZO:
650048482

Oprava venkovního
schodiště MŠ

50 000,-

2017-2018

2.3.
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ZŠ a MŠ Horní
Třešňovec
2.3.
IČO: 70988731
Vybavení zahrady
500 000,2018
1.2.
RED IZO:
650050029
ZŠ a MŠ Horní
Třešňovec
IČO: 70988731
RED IZO:
650050029

Vybavení šatny

ZŠ a MŠ Horní
Třešňovec
IČO: 70988731
RED IZO:
650050029

Modernizace
počítačové učebny a
nákup interaktivní
tabule do MŠ

ZŠ a MŠ Horní
Třešňovec
IČO: 70988731
RED IZO:
650050029

Podpora
všestranného
rozvoje žáků

100 000,-

800 000,-

400 000,-

2018

2.3.

2019

2.1.
1.2.
2.2.

2020

1.2.
2.1.
2.2.
2.1.
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ZŠ a MŠ Horní
Třešňovec
IČO: 70988731
Zabezpečení budovy
200 000,2018
2.3.
RED IZO:
650050029
MŠ Petrovice
IČO:71008691
IZO:107589991

Výměna topení v
celé MŠ

600 000,-

2018

2.3.

MŠ Petrovice
IČO:71008691
IZO:107589991

Výměna osvětlení a
nová
elektroinstalace

250 000,-

2019

2.3.

MŠ Petrovice
IČO:71008691
IZO:107589991

Výměna
podlahových krytin a
nová izolace podlah

500 000,-

2019

2.3.

MŠ Petrovice
IČO:71008691
IZO:107589991

Rekonstrukce
zahradního domku

300 000,-

2018

1.2.
2.1.
2.3.

MŠ Petrovice
IČO:71008691
IZO:107589991

Oplocení zahrady

650 000,-

2020

2.3.

MŠ Petrovice
IČO:71008691
IZO:107589991

Rekonstrukce
vnitřních omítek a
výmalba

200 000,-

2019

2.3.
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ZŠ a MŠ
Damníkov
Efektivní a
5 000 000,2017-2023
2.3.
IČO:75017164
ekonomické topení
RED IZO:
600104851
ZŠ a MŠ
Damníkov
IČO:75017164
RED IZO:
600104851

Bezpečné hřiště

1 200 000,-

2017-2023

1.2.
1.3.
.

ZŠ a MŠ
Damníkov
IČO:75017164
RED IZO:
600104851

Moderní školní
kuchyně

2 000 000,-

2017-2023

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Učebna jazyků

300 000,-

2017

1.2.
2.2.
5.1.
2.1.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Učebna-laboratoř

250 000,-

2017-2018

1.2.
2.1.
5.1.
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ZŠ Jindřicha
Pravečka
Učebna
1.2.
Výprachtice
přírodovědných
450 000,2017-2018
5.1.
IČO: 70991715
předmětů
IZO:102654093

X

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Školní dílny –
modernizace
vybavení

400 000,-

2017-2019

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Modernizace učebny
informatiky

280 000,-

2017

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Konektivita
zasíťování školy vč.
Vybavení PC

465 000,-

2017-2018

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Škola bez bariér

1 665 000,-

2017-2018

1.2.
2.1.
2.2.
5.1.

1.2.
2.2.
5.1.

1.2.
2.2.

5.1.
5.3.
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ZŠ Jindřicha
Pravečka
Modernizace
Výprachtice
tělocvičny a
500 000,2017-2020
2.3.
IČO: 70991715
posilovny
IZO:102654093
ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce šaten
pro druhý stupeň ZŠ

250 000,-

2017-2020

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce podlah
a výměna
podlahových krytin

1 500 000,-

2018-2020

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce
osvětlení

1 500 000,-

2017-2020

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Modernizace učeben
a zázemí pro
pedagogy

250 000,-

2017-2020

2.3.
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ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
Zateplení budov
5 000 000,2018-2021
2.3.
IČO: 70991715
IZO:102654093
ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce školní
zahrady a
vybudování učebny v
přírodě

400 000,-

2017-2020

1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Zabezpečení budovy

100 000,-

2017-2018

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce zdroje
tepla a topných těles

5 000 000,-

2017-2021

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Modernizace školní
kuchyně

500 000,-

2017-2020

2.3.
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ZŠ Jindřicha
1.2.
Pravečka
Nákup interaktivních
2.2.
Výprachtice
400 000,2017-2020
2.3.
tabulí
IČO: 70991715
2.4.
IZO:102654093

X

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce
elektroinstalace

500 000,-

2017-2020

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Modernizace
školního dvora

300 000,-

2017-2021

2.3.

ZŠ Jindřicha
Pravečka
Výprachtice
IČO: 70991715
IZO:102654093

Rekonstrukce podlah
školních chodeb

350 000,-

2017-2023

2.3.

ZŠ Horní Čermná
IČO:7090221
IZO:102654000

Řemeslo má zlaté
dno (polytechnická
učebna)

2017-2018

2.1.
1.2.
2.2.

450 000,-
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MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Modernizace učeben

300 000,-

2017

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Modernizace
ředitelny

100 000,-

2017

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Rekonstrukce
umývárny

25 000,-

2018

2.3.

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Výměna světel a
úspora energií

25 000,-

2018

2.3.

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Altán s uložištěm pro
pomůcky na hřiště

500 000,-

2018

1.2.
2.3.

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Doplnění herních
prvků na dětském
hřišti

70 000,-

2018

1.2.
2.1.
2.3.
5.1.

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Rekonstrukce
úklidové komory

30 000,-

2018

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Výměna oken

420 000,-

2019

2.3.

2.3.

2.3.
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MŠ Dolní Čermná
Transportní vozík pro
IČO:70990204
25 000,2017
přepravu pokrmů
IZO:107589281
MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Digitální klavír

30 000,-

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

Interaktivní panel

MŠ Dolní Čermná
IČO:70990204
IZO:107589281

2018

1.2.
2.2.
5.1.

X

80 000,-

2018

1.2.
2.2.
5.1.

X

Obnova PC – rozvoj
informační
gramotnosti

20 000,-

2018

1.2.
5.1.

X

MŠ Výprachtice
IČO:70991707
IZO:107590352

Vybudování zahrady
MŠ s herními a
vzdělávacími prvky

1 000 000,-

2017

1.2.
2.2.

MŠ Výprachtice
IČO:70991707
IZO:107590352

Modernizace
umývárny

100 000,-

2018

2.3.

MŠ Výprachtice
IČO:70991707
IZO:107590352

Výměna podlahové
krytiny za
interaktivní povrch

2019

2.3.
1.2.
2.2.
5.1.

MŠ Výprachtice
IČO:70991707
IZO:107590352

Nákup nového
klavíru

100 000,-

150 000,-

1.2.
2.3.

2018
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ZŠ a MŠ Luková
1.2.
IČO: 70983020
Malý zahradník
130 000,2017
2.2.
RED IZO:
5.1.
600104451

X

ZŠ a MŠ Ostrov
IČO: 75015277
RED IZO:
600104524

Podpora a rozvoj
polytechnického
vzdělávání dětí na
MŠ a žáků na ZŠ

300 000,-

2.1.
2.2.
2.4.
5.1.

2017-2020

ZŠ a MŠ Ostrov
IČO: 75015277
RED IZO:
600104524

Učíme se v přírodě

ZŠ a MŠ Ostrov
IČO: 75015277
RED IZO:
600104524

Zvyšování kvality
výuky v oblasti
přírodních věd,
matematiky a
jazykové komunikace

80 000,-

1.2.
2.2.
5.1.
2.1.

Výměna a oprava
podlahových krytin

150 000,-

2.3.

Výměna topných
těles a rozvodů teplé
vody, výměna
plynového kotle

450 000,-

2.3.

ZŠ a MŠ Ostrov
IČO: 75015277
RED IZO:
600104524
ZŠ a MŠ Ostrov
IČO: 75015277
RED IZO:
600104524

1.3.
1.2.
2.2.

300 000,-
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ZŠ a MŠ Ostrov
Oprava podlahy
IČO: 75015277
v tělocvičně a
200 000,2.3.
RED IZO:
obměna sportovního
nářadí a náčiní
600104524
ZŠ a MŠ Ostrov
IČO: 75015277
Nákup pianina pro ZŠ
1.2.
100 000,RED IZO:
2.3.
600104524
ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
1.2.
IČO:75016745
Venkovní učebna
700 000,2017-2021
2.2.
RED IZO:
650047702

X

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Modernizace rozvodu
topení

1 000 000,-

2017-2021

2.3.

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Modernizace
vybavení školní
kuchyně

700 000,-

2017-2022

2.3.

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Modernizace soc.
vybavení školní
kuchyně

100 000,-

2017-2018
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ZŠ a MŠ Horní
Výstavba nové
Heřmanice
2.3.
IČO:75016745
učebny v půdních
2 000 000,2017-2022
1.2.
RED IZO:
2.2.
prostorách
650047702

X

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Materiální vybavení
pro výuku čtenářské
a mat. gramotnosti a
přírodních věd

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Úpravy pro přijímání
dvouletých dětí

1 000 000,-

2018-2022

1.4.
5.1.

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Rekonstrukce
sociálního zařízení

700 000,-

2018-2022

2.3.

ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
IČO:75016745
RED IZO:
650047702

Vybavení pro
logopedickou
prevenci v MŠ

300 000,-

2018-2023

1.2.
5.1.

300 000,-

1.2.
2.2.
5.1.

2017-2022
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ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice
Podpora rozvoje
1.2.
IČO:75016745
400 000,2017-2023
manuální zručnosti
2.1.
RED IZO:
650047702

X

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Výstavba technických
dílen

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Výstavba venkovního
multifunkčního hřiště

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Instalace venkovních
herních prvků

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Interaktivní tabule
pro MŠ a ZŠ

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Vybudování venkovní
učebny

2017-2019

1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.4.
5.1.

2017-2020

1.2.
1.3.
2.2.
2.3.

500 000,-

2017-2020

1.2.
1.3.
2.2.
2.3.

350 000,-

2017-2018

1.2.
2.2.
2.3.

2017-2020

1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

600 000,-

4 200 000,-

350 000,-

55

X

X
X

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun“,
r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000590 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státních
prostředků a prostředků města.
ZŠ a MŠ Rudoltice
2.1.
Nákup
IČO:61234125
2.2.
polytechnických
200 000,2017-2019
RED IZO:
2.4.
stavebnic
600104532
5.1.

X

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Mobilní jazyková
učebna

300 000,-

2017-2020

1.2.
2.2.
2.4.
5.1.

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Oplocení školního
areálu

700 000,-

2017-2020

2.3.

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Modernizace školní
kuchyně a jídelny

500 000,-

2017-2020

2.3.

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Omítka budovy ZŠ

1 500 000,-

2017-2019

2.3.

ZŠ a MŠ Rudoltice
IČO:61234125
RED IZO:
600104532

Modernizace školní
knihovny a
knihovního fondu

300 000,-

2017-2019

1.3.
2.3.
2.4.
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ZŠ a MŠ Rudoltice
Úpravy pro přijímání
1.4.
IČO:61234125
1 000 000,2017-2019
RED IZO:
dvouletých dětí
2.2.
600104532
MŠ SÁZAVA
IČO:70988714
IZO: 600103366

Interaktivní tabule

ZUŠ Jindřicha
Pravečka
Lanškroun
IČO: 72079886
RED IZO:
691002517

70 000,-

2017-2023

1.2.

Modernizace
vybavení učeben
hudební nauky

2017-2023

1.3.
2.3.

ZUŠ Jindřicha
Pravečka
Lanškroun
IČO: 72079886
RED IZO:
691002517

Přestavba sklepních
prostor – nahrávací
studio

2017-2023

1.3.
2.3.

ZUŠ Jindřicha
Pravečka
Lanškroun
IČO: 72079886
RED IZO:
691002517

Výstavba nové
zkušebny

2017-2023

1.3.
2.3.
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ZUŠ Jindřicha
Pravečka
Lanškroun
Odhlučnění učeben
2017-2023
2.3.
IČO: 72079886
RED IZO:
691002517
Gymnázium
Lanškroun
IČO: 70892822
IZO: 49314653

Rekonstrukce a
vybavení učeben
přírodovědného,
technického a
jazykového
vzdělávání

2.1.
2.3
2.4.

2017-2023
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