Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027)
Identifikace školy

Číslo
řádku

Název
školy

Zřizovatel

IČ školy

IZO školy

Výdaje projektu v Kč

RED IZO
školy

Název projektu

Kraj realizace

Obec s
rozšířenou
působností realizace

Obec realizace

Obsah projektu

celkové
výdaje
projektu

1)

z toho
předpokláda
né způsobilé
výdaje EFRR

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

zahájení
realizace

Typ projektu

2)

zajištění
hygienických
navýšení kapacity požadavků u MŠ,
ukončení
MŠ / novostavba
kde jsou
realizace
3)
nedostatky
MŠ
identifikovány
KHS4)

Stav připravenosti
projektu k realizaci
stručný
popis např.
zpracovaná
PD, zajištěné
výkupy,
výběr
dodavatele

1
2
3
…

Schváleno v Chebu dne 23.06.2021 na 12. zasedání Řídicího výboru projektu MAP II Cheb

Mgr. Antonín Jalovec, předseda Řídicího výboru MAP II rozvoje školství SO ORP Cheb

Mgr. Antonín
Jalovec

Pozn.
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) Referenčním dokumentem pro ověření navýšení kapacity MŠ v projektech IROP bude Rejstřík škol a školských zařízení.
4) IROP plánuje podporovat MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (KHS). Současně v takové MŠ může dojít i k navýšení kapacity.

Digitálně podepsal Mgr.
Antonín Jalovec
Datum: 2021.06.24
12:55:40 +02'00'

vydané
stavební
povolení
ano/ne

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)
Výdaje projektu v Kč 1)

Identifikace školy

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

Stav připravenosti projektu
k realizaci

Typ projektu 2)
s vazbou na podporovanou oblast

Číslo
řádku

Název projektu
Název školy

Zřizovatel

IČ školy

IZO školy

RED IZO školy

Kraj realizace

Obec s
rozšířenou
působností realizace

Obec
realizace

Obsah projektu

celkové výdaje
projektu

z toho předpokládané
způsobilé výdaje EFRR

zahájení
realizace

ukončení
realizace

cizí jazyky

přírodní
vědy3)

polytech.
vzdělávání4)

vnitřní/venkovní
rekonstrukce
zázemí pro školní
zázemí pro
práce s digi.
učeben
poradenské
komunitní
aktivity
neúplných škol v
tech.5)
pracoviště
vedoucí k sociální
CLLD
inkluzi

budování zázemí
družin a školních
klubů

konektivita

stručný popis
např.
zpracovaná PD,
zajištěné výkupy,
výběr
dodavatele

vydané
stavební
povolení
ano/ne

1

5. základní škola Cheb,
Matěje Kopeckého 1,
příspěvková organizace

město Cheb

70987459

102040842

600066304

Podpora zvýšení klíčových
kompetencí žáků v oblasti
přírodovědného a technického
vzdělávání na 5. základní škole
Cheb

Karlovarský

Cheb

Cheb

Stavební úpravou budovy vzniknou moderní
výukové prostory zaměřené na robotiku,
elektrotechniku a polytechniku. Náplní výuky
bude získávání dovedností k propojení
digitálního a elektrického řízení robotických
stavebnic, digitální modelování přes PC a
zadávání do 3D tiskáren, 3D tisk.
Polytechnické učebny budou využívány pro
ruční dovednosti v sestavování
multifunkčních stavebnic, šití, modelování
apod. Dále dojde k modernizaci učebny fyziky
a chemie, úpravě WC pro bezbariérové
užívání, vybudování výtahu a úpravě
bezbariérového přístupu do budovy školy.
Zajištěním vnitřní konektivity a připojením
k internetu dojde ke zlepšení kvality
formálního vzdělávání žáků. Bude provedena
rekonstrukce hřiště, zároveň bude vysazena
zeleň na pozemku školy. Projekt zahrnuje
nutné stavební úpravy, vybavení hmotným
investičním a neinvestičním majetkem a
spotřebním materiálem pro technické
vzdělávání.

52 229 652,05

44 395 204,24

1.4.2022

30.9.2024

X

X

X

X

X

X

X

X

zpracovaná PD

ano

2

Základní škola Skalná,
příspěvková organizace

město Skalná

75006561

102052239

600066452

Kompletní rekonstrukce ZŠ
Skalná, p.o.

Karlovarský

Cheb

Skalná

Rekonstrukce budovy základní školy na
úroveň současných standardů výuky.
Demolice přístavku z 80. let minulého století
pro 1. stupeň v havarijním stavu a výstavba
nového traktu. Včlenění jídelny, školní
družiny, knihovny do jednoho komplexu školy
s propojením do stávající sportovní haly.
Zajištění kompletní bezbariérovosti a
komplexní konektivity. Rekonstrukce
stávajících a vybudování nových odborných
učeben.

350 000 000,00

297 500 000,00

2021

2025

X

X

X

X

X

X

X

X

zpracovaná PD

ano

Schváleno v Chebu dne 23.06.2021 na 12. zasedání Řídicího výboru projektu MAP II Cheb

Mgr. Antonín Jalovec, předseda Řídicího výboru MAP II rozvoje školství SO ORP Cheb

Pozn.
Vybudované odborné učebny mohou být využívány i pro zájmové a neformální vzdělávání.
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) a 4)
•
•
•
•
•
•

Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
Člověk a jeho svět,
Matematika a její aplikace,
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
Člověk a svět práce,
Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.

Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast.

Mgr. Antonín
Jalovec

Digitálně podepsal
Mgr. Antonín Jalovec
Datum: 2021.06.24
12:56:13 +02'00'

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Výdaje projektu v Kč 1)

Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Číslo
řádku

Název organizace

Zřizovatel (název)

IČ
organizace

Název projektu

Kraj realizace

Obec s
rozšířenou
působností realizace

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

Typ projektu 2)
s vazbou na podporovanou oblast

Obec realizace

Stručný popis investic projektu

celkové
výdaje
projektu

z toho
předpokláda
né způsobilé
výdaje EFRR

zahájení
realizace

ukončení
realizace

cizí jazyky

přírodní
vědy3)

polytech.
vzdělávání4)

práce s
digitálními
tech.5)

Stav připravenosti projektu
k realizaci
stručný
popis, např.
vydané
zpracovaná
stavební
PD, zajištěné
povolení
výkupy,
ano/ne
výber
dodavatele

1
2
3
…

Schváleno v Chebu dne 23.06.2021 na 12. zasedání Řídicího výboru projektu MAP II Cheb

Mgr. Antonín Jalovec, předseda Řídicího výboru MAP II rozvoje školství SO ORP Cheb

Pozn.
Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří).
1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude doplněn/přepočten ve finální verzi MAP určené ke zveřejnění.
EFRR bude vypočteno dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou dotace z EFRR v žádosti o podporu v IROP.
2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto.
3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:
•
Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
•
Člověk a jeho svět,
•
Matematika a její aplikace,
•
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
•
Člověk a svět práce,
•
Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova.
Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí).
Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů.
Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti
a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit.
5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání.
Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben
(přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast.

Mgr. Antonín
Jalovec

Digitálně podepsal
Mgr. Antonín Jalovec
Datum: 2021.06.24
12:56:39 +02'00'

