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1. Vize
Kvalitní, spolupracující síť školských zařízení v oblasti předškolního, základního,
volnočasového a dalšího profesního vzdělávání s prvky komunitního přístupu
respektující individuální potřeby cílové skupiny, zohledňující princip inkluze
a umožňující všestranný rozvoj příslušníků cílové skupiny jako sebevědomých,
zodpovědných, všestranně vzdělaných obyvatel regionu pečujících o jeho
prosperitu s dobrým uplatněním na trhu práce. Účelem vzdělání není zaplnit mysl,
ale otevřít ji.
2. Popis zapojení aktérů
Partnerství v rámci projektu:


Projekt je realizován MAS Labské skály, z. s. (žadatel) ve spolupráci s dvěma partnery,
kterými jsou:
o

Statutární město Děčín (partner s finančním příspěvkem)

o

MAS Český sever, z. s. (partner s finančním příspěvkem)



V území SO ORP Děčín je celkem 47 MŠ a ZŠ s registrací v RED_IZO, všechny školy
byly osloveny k zapojení se do projektu, v této fázi potvrdilo souhlas se zapojením
do projektu 100% škol. Se zapojením uvedených škol do projektu souhlasili všichni
zřizovatelé. O projekt projevily zájem i další subjekty, jako jsou ZUŠ, DDM, CDM
a MC s registrací v RED_IZO, ale také ostatní, jako jsou sportovci atd., jejichž zástupci
byli osloveni a postupně zapojeni do řídícího výboru a pracovních skupin.



Řídící výbor MAP:
Sestavení Řídícího výboru proběhlo na základě doporučení relevantních partnerů
a za podmínek stanovených metodikou projektu. K členství do řídícího výboru
a pracovních skupin byli osloveni relevantní aktéři v území prostřednictvím mailové
komunikace a osobních setkání.



Pracovní skupiny:
Byly ustaveny pracovní skupiny Venkov (aktéři z venkovského území, zejména aktivní
učitelé, ředitelé škol, zástupci partnerů), Město (aktéři z městského území, zejména
aktivní učitelé, ředitelé škol, ASZ, partnera – statutárního města Děčín) a Zájmové
a neformální vzdělávání (zástupce NIVD, DDM a dalších organizací zájmového
a neformálního vzdělávání). Pracovní skupiny jsou otevřeny průběžně dalším
zájemcům, vzájemně výstupy sdílí a úzce spolupracují.



2
Informování a oslovení cílových skupin v území:
Povědomí o projektu MAP je šířeno mailovou korespondencí, telefonickým
kontaktem, pořádáním společných či individuálních setkání ředitelů a zřizovatelů
školských zařízení, v rámci setkávání pracovních skupin a prostřednictvím vlastních
dotazníkových šetření.

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

Aktuální informace o průběhu projektu jsou zveřejňovány na webových stránkách
(viz odkaz níže), kde jsou také k dispozici podrobné informace o složení realizačního
týmu, řídícího výboru a pracovních skupin. Členové pracovních skupin jsou
pravidelně žádáni a vyzýváni k rozšiřování informace o existenci projektu MAP
a předávání odkazu na webové stránky MAS Labské skály z. s.



o

Stránky MAS Labská skály, z. s. – MAP: http://www.mapls.cz/

o

Stránky Statutární město Děčín: http://www.mmdecin.cz/

o

Stránky MAS Český sever, z. s.: http://www.mapls.cz/

Aktivity:
o

Dotazníková šetření:

Byly zpracovány výstupy z dotazníkového šetření MŠMT – tyto výstupy byly
projednány v pracovních skupinách a zveřejněny na www.mapls.cz, stejně tak jako
metaanalýza strategií odehrávajících se v území. Bylo provedeno oslovení rodičů žáků
ZŠ a MŠ – dotazníkovým šetřením, které proběhlo na všech školách. Šetření mělo
za cíl informovat o projektu MAP a zároveň zjistit názory rodičů dětí a žáků, jaké mají
představy o budoucím směřování předškolního a školního vzdělávání na území SO
ORP Děčín.
o

Jednání pracovních skupin:

Prostřednictvím pracovních skupin byly projednány dosavadní výstupy
z dotazníkových šetření, byl proveden brainstorming, jehož výsledkem bylo stanovení
tezí, které byly dále rozpracovány. Výsledkem bylo stanovení návrhu SWOT analýzy,
která byla dále připomínkována jak v pracovních skupinách, tak v území. Na základě
všech relevantních podkladů byla společně sestavena vize, která byla rovněž
připomínkována a projednána v pracovních skupinách. V pracovních skupinách byl
také sestaven text dohody (memoranda) o spolupráci (Jednání Pracovních skupin
proběhlo 3x).
o

Jednání Realizačního týmu:

Realizační tým se pravidelně schází a společně nastavuje a konzultuje harmonogram
všech dílčích aktivit projektu. Členové odborného týmu zpracovávají dílčí výstupy
z jednání pracovních skupin, připomínkování v území v první dílčí návrhy (SWOT,
Strategický rámec, apod., které byly předmětem projednání v pracovních skupinách.
Současně probíhalo jednání se školami a zřizovateli k vysvětlení potřebných kroků
k sestavení zásobníků investičních priorit (příloha 1 SR) a zásobníku záměrů (příloha
2 SR). Byla oslovena všechna školská zařízení a další organizace zabývající se
vzděláváním a také byli osloveni jejich zřizovatelé s požadavkem na nahlášení svých
investičních, ale i ostatních projektů (sběr záměrů). Tento materiál byl nadále
zpracován podle podmínek Postupů MAP (souhlasy zřizovatelů) apod. (Jednání
Realizačního týmu proběhlo 4x).

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.
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o

Jednání Řídícího výboru:

Jednání řídícího výboru proběhlo 2x. První jednání bylo informativní, členové byli
seznámeni se všemi informacemi o projektu MAP, harmonogramem aktivit, apod.
Byly schváleny procedurální dokumenty - jednací řád, statut, volba předsedy apod.).
Na druhém jednání byly projednány a schváleny dosavadní výstupy (1. Verze SR,
znění Dohody o partnerství, investiční priority a zásobník dalších záměrů). Členové
řídícího výboru jsou o všech aktivitách průběžně informováni, někteří jsou zapojeni
do pracovních skupin.
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3. Přehled priorit a cílů strategického rámce MAP
Priorita

Cíle

1. Moderní, kvalitní

a dostupné
základní
vzdělávání
s ohledem
na potřeby každého
žáka

1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury
pro základní vzdělávání s ohledem na klíčové
kompetence (výuka cizích jazyků, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory, práce s digitálními
technologiemi) s ohledem na dostupnost
(bezbariérovost) a s ohledem na budoucí uplatnění
žáků v dalším vzdělávacím procesu a na trhu práce.
1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných
pedagogů a dalších pracovníků (školních psychologů,
asistentů pedagoga i nepedagogických pracovníků).
1.3 Rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti žáků
na základních školách.
1.4 Rozvoj polytechnického vzdělávání žáků
na základních školách.
1.5 Kvalitní karierové poradenství na základních
školách.
1.6 Rozvoj sociálních a občanských dovedností, rozvoj
iniciativy, kreativity a dalších klíčových kompetencí
žáků na základních školách.

2. Infrastruktura,

rekonstrukce,
údržba
3. Kvalitní a

moderní předškolní
vzdělávání
s ohledem
na dostupnost
a inkluzi

2.1 Infrastruktura - rekonstrukce.
3.1 Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání,
vč. rekonstrukcí a vybavení s ohledem na dostupnost
a inkluzi.
3.2 Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání
z hlediska personálních kapacit a speciálního
vybavení.
3.3 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti,
rozvoj cizích jazyků a polytechnická výchova.
4.1 Propojení škol a organizací poskytujících
neformální a zájmové vzdělávání.
4.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělání.

4. Zájmové

a neformální
vzdělávání

4.3 Rozšíření nabídky neformálního a zájmového
vzdělávání.
4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ.

5. Spolupráce,
síťování a sdílení

5.1 Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání
v území ORP Děčín.
5.2 Excelentní vzdělávací prostory.

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.
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4. Popis priorit a cílů
Návrh priorit a cílů vychází:






z provedené metaanalýzy strategií odehrávajících se v území SO ORP Děčín
(strategický plán města Děčína, Dokument meziobecní spolupráce, strategické plány
měst a obcí, strategie dobrovolných svazků obcí, SCLLD MAS Labské skály,
dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012 – 2016 a další,
z agregovaných výstupů dotazníkového šetření MŠMT,
z dotazníkového šetření názorů rodičů dětí navštěvujících základní školu a stejného
šetření pro rodiče dětí navštěvujících MŠ,
z jednání pracovních skupin, z připomínkování jednotlivých výstupů (seznam tezí,
SWOT analýza, návrhy SR).

PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání
s ohledem na potřeby každého žáka
1.1 Modernizace a zkvalitnění infrastruktury pro základní
vzdělávání s ohledem na klíčové kompetence (výuka cizích
jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce
s digitálními
technologiemi)
s ohledem
na
dostupnost
(bezbariérovost) a s ohledem na budoucí uplatnění žáků v dalším
vzdělávacím procesu a na trhu práce.

Cíl a popis cíle

Cílem je do roku 2023 zajištění bezbariérovosti škol a vybudování (popř.
vybavení) učeben k výuce uvedených klíčových kompetencí v základních
školách v území SO ORP Děčín.
Z provedených analýz a šetření vyplývá, že vybavení škol v oblasti
klíčových kompetencí je na různé úrovni. Potřebné jsou zejména moderně
vybavené učebny pro oblast přírodních věd, učebny IT, učebny resp.
vybavení pro výuku jazyků. Většina škol není bezbariérová.
Bezbariérovost je třeba mnohde řešit od vstupu do školy, do nově
budovaných učeben, ale i na sociální zařízení (WC), do jídelen apod.

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

Indikátory

1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP - Rozvoj
kompetencí dětí a žáků pro využívání cizího jazyka, Rozvoj kompetencí
dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, Rozvoj digitálních kompetencí
dětí a žáků
Počet škol zapojených do čerpání z IROP.
Počet realizovaných učeben pro klíčové kompetence.
Počet bezbariérových řešení škol.

MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání
s ohledem na potřeby každého žáka
1.2 Dostatek kvalifikovaných a motivovaných pedagogů a dalších
pracovníků
(školních
psychologů,
asistentů
pedagoga
i nepedagogických pracovníků).
Cílem je dosáhnout kvalifikovaných personálních kapacit, potřebných
pro aplikování inkluzivního vzdělávání.

Cíl a popis cíle

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

Indikátory

Z výstupů dotazníkového šetření vyplynulo, že základní školy považují
za největší problém nedostatečné finanční zajištění personálních nákladů
na práci s heterogenními skupinami žáků, dále pak neznalost nových
metod výuky, souvisejících s implementací inkluze dle novelizovaného § 16
školského zákona, v rámci motivace je třeba řešit otázku inkluze tak, aby
byla přijímána samotnými pedagogy, ale také rodiči žáků
a veřejností. Celoživotní vzdělávání pedagogů, které bude zaměřené
na různé oblasti a metody včetně inkluze.
1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem, Čtenářská a matematická
gramotnost v základním vzdělávání
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření MAP - Uvedený cíl se
váže na všechna doporučená i volitelná opatření
Počet školních psychologů.
Sdílení personálních kapacit (počet zapojených škol do sdílení).
Počet vzdělávacích akcí (kurzů, workshopů, seminářů) na aktuální témata
nebo moderní vyučovací metody.
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání
s ohledem na potřeby každého žáka
1.3 Rozvoj matematické
na základních školách.

a

čtenářské

gramotnosti

žáků

Cílem je zajištění podmínek (tzn. vybavení, realizace vzdělávacích
programů, popularizace) pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti
žáků na základních školách v území ORP Děčín.

Cíl a popis cíle

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

Indikátory

Cíle je možné dosáhnout dalším vzděláváním pedagogů v oblasti
čtenářské a matematické gramotnosti, využití nových poznatků,
moderních výukových metod zaměřených na rozvoj matematické
a čtenářské gramotnosti ve vzdělávání (kurzy dalšího vzdělávání,
studium literatury aj.), dále realizací mimo výukových akcí pro žáky
na podporu čtenářské a matematické gramotnosti a zvýšení motivace
(např. Projektové dny, realizace autorských čtení), realizací čtenářských a
matematických kroužků, realizací projektů, do kterých budou zapojeny
knihovny, např. ve spolupráci s rodiči, literární a matematické soutěže
apod. Další možností je realizace společných projektů různých škol
v území.
1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a
žáků ohrožených školním neúspěchem, Čtenářská a matematická
gramotnost v základním vzdělávání
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - uvedený cíl se váže
na většinu volitelných i doporučených opatření
Počet aktivit/ projektů/ zavedených výukových metod realizovaných
ve školách na podporu matematické a čtenářské gramotnosti.
Počet společných aktivit/ projektů/ zavedených výukových metod škol
na podporu matematické a čtenářské gramotnosti (společné projekty).
Počet společných aktivit škol a knihoven (obecních, městských)
Počet aktivit škol se zapojením veřejnosti (rodičů, obyvatel).
Počet pedagogů zapojených do vzdělávání v oblasti rozvoje matematické
a čtenářské gramotnosti.
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PRIORITA 1

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání s ohledem
na potřeby každého žáka
1.4 Podmínky pro rozvoj
na základních školách.

polytechnického

vzdělávání

žáků

Cílem je zajištění podmínek (tzn. vybavení, realizace vzdělávacích programů,
popularizace) pro rozvoj polytechnického vzdělávání žáků na základních
školách v území ORP Děčín.
V některých školách jsou nedostatečné podmínky pro rozvoj polytechnického
vzdělávání. Je třeba vybudování a vybavení dílen, vybavení speciálních
Cíl a popis cíle učeben, tak aby se v této oblasti mohli realizovat žáci s mimořádným zájmem
o polytechniku. Současně je třeba odborných pedagogů, kteří by
polytechnickou výchovu kvalifikovaně vyučovali. Nabízí se také cílená
spolupráce s místními řemeslnými firmami, zejména v popularizaci řemesel.
Polytechnické vzdělávání může mít návaznost na nasměrování některých
žáků, jejichž zručnost a zájem bude ověřen právě při výběru učebních oborů,
ve kterých by se mohli úspěšně uplatnit na trhu práce. Cíl má vazbu i na
kariérové poradenství, které by mělo vycházejícím žákům (a jejich rodičům)
pomoci ve volbě učebního oboru nebo školy s technickým zaměřením.
Vazba na
1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
povinná a
doporučená a žáků ohrožených školním neúspěchem
opatření
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - Kariérové poradenství
(témata) dle v základních školách
Postupů MAP

Indikátory

Počet vybudovaných dílen (učeben, laboratoří apod.) polytechnického
vzdělávání.
Počet zapojených subjektů (podniků, SŠ, odborných škol) do aktivit
podporujících polytechnické vzdělávání.
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné základní vzdělávání
s ohledem na potřeby každého žáka
1.5 Kvalitní karierové poradenství na základních školách.

Cíl a popis cíle

Cílem je zajištění kvalitního kariérového poradenství na základních
školách v ORP Děčín tak, aby absolventi základních škol využili naplno
svých schopností v dalším studiu nebo v učebních oborech, které jsou pro
ně vhodné. Tím se zvýší jejich šance na uplatnění v profesním životě.
V současné době v některých školách existuje kariérové poradenství.
Je třeba je rozvíjet a využívat všech forem spolupráce a propojení se
středními školami, učilišti a Úřadem práce ČR.

1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
Vazba na povinná
a žáků ohrožených školním neúspěchem
a doporučená
opatření (témata) 2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - Kariérové
dle Postupů MAP poradenství v základních školách

Indikátory

Počet subjektů (např. výchovný poradce) poskytujících kariérové
poradenství na základních školách (každá škola disponuje kvalitním
výchovným poradcem).
Počet společných aktivit ZŠ, SŠ, UŠ, zaměstnavatelů v oblasti (účast
na dnech otevřených dveří, exkurze, besedy).
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PRIORITA

1. Moderní, kvalitní a dostupné
s ohledem na potřeby každého žáka

základní vzdělávání

1.6 Podmínky pro rozvoj sociálních a občanských dovedností,
rozvoj iniciativy, kreativity a dalších klíčových kompetencí žáků
na základních školách.
Cíl a popis cíle

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

Cílem je příprava na aktivní zapojení do života v demokratické společnosti.
Podpora utváření vlastního názoru, umění komunikovat, zvládat mezní
situace, učení se empatii, rozvoj občanských kompetencí (školní
samosprávy apod.), besedy s významnými osobnostmi apod., školní
rozhlas, školní noviny …, žákovské projekty (kdy přípravu a realizaci řídí
sami žáci), sdílení dobré praxe mezi dalšími školními kolektivy.
1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - uvedený cíl se váže
na většinu volitelných i doporučených opatření
Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních
a občanských kompetencí.

Indikátory

Počet aktivit/projektů realizovaných ve školách pro rozvoj sociálních
a občanských kompetencí v rámci spolupráce škol.
Počet žákovských 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

Povinné
opatření 2

Povinné
opatření 3

Doporučené
opatření 1
Doporučené
opatření 2
Doporučené
opatření 3

Předškolní
vzdělávání a péče:
dostupnost –
inkluze – kvalita
Čtenářská a
matematická
gramotnost
v základním
vzdělávání
Inkluzivní
vzdělávání a
podpora dětí a žáků
ohrožených
školním
neúspěchem
Rozvoj
podnikavosti a
iniciativy dětí
a žáků
Rozvoj kompetencí
dětí a žáků v
polytechnickém
vzdělávání
Kariérové
poradenství
v základních
školách

Průřezové
a volitelné
opatření 1

Smysluplné trávení
volného času

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka
Rozvoj sociálních
a občanských
kompetencí dětí
a žáků
Rozvoj kulturního
povědomí a
vyjádření dětí
a žáků
Rozvoj
matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

Cíl 1.1

Cíl 1.2

Cíl 1.3

X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XXX

XX

X

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Cíl 1.4

Cíl 1.5

Cíl 1.6

XX

XX

XX

X

X

XXX

X

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XXX
XXX

MAS Labské skály, z.s.
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PRIORITA

2. Infrastruktura, rekonstrukce, údržba
2.1 Infrastruktura - rekonstrukce.
Cílem je zajištění modernizace i náročnějších nutných rekonstrukcí
infrastruktury pro vzdělávání na základních školách v území ORP Děčín.

Cíl a popis cíle

Řada škol potřebuje rozsáhlejší rekonstrukce (např. rekonstrukce topných
systémů, vnitřních rozvodů, elektroinstalace apod.), tyto aktivity však
nejsou podporovány v rámci IROP. Na tyto investice chybějí zřizovatelům
finance a v současné době je možné čerpat pouze z dalšího OP (OPŽP) na
projekty, které sníží energetickou náročnost budov. Na rozsáhlé vnitřní
investice dotační titul chybí.
V případě Mateřských škol jsou investice nezpůsobilé, pokud se nejedná
o projekt v rámci, kterého se navyšuje kapacita MŠ.

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

1. Povinné opatření (téma) MAP - Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem

Indikátory

Počet bezbariérových škol.
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PRIORITA

3 Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na
dostupnost a inkluzi
3.1 Rozvoj infrastruktury pro předškolní vzdělávání,
rekonstrukcí a vybavení s ohledem na dostupnost a inkluzi.

vč.

Cílem je do roku 2023 zrekonstruovat a moderně vybavit školská zařízení
pro předškolní vzdělávání podle potřeb. V případě potřeby vybudování
nových kapacit, pokud v průběhu období budou potřebné. Tak bude
předškolní vzdělávání dostupné všem. Současně vzhledem k inkluzi je třeba
zajistit bezbariérovost těchto zařízení a nastolit podmínky pro zařazení
dvouletých dětí do systému předškolního vzdělávání.

Cíl a popis cíle

Řada zařízení pro předškolní vzdělávání sídlí v energeticky náročných
budovách. Chybí bezbariérovost, jsou potřebné rekonstrukce rozvodů
(voda, topení apod.), rekonstrukce (resp. modernizace a zajištění
bezbariérovosti) sociálních zařízení a podobně. Mnohdy je třeba investic
do vybavení školních zahrad (herní prvky, dětská hřiště), dále pak
do vybavení interaktivními učebními pomůckami.
V některých
mateřských školách je velký počet dětí ve třídách, je třeba vybudovat další
prostory bez navýšení současné kapacity tak, aby byl umožněn
individuální přístup k dětem. K naplnění tohoto cíle je třeba zajistit
dostatek finančních zdrojů využitím stávajících i budoucích možností
čerpání dotací z ESF (IROP), ale i dotačních titulů z národních zdrojů. Je
třeba také důsledně plánovat investice, zde napomůže rozvoj vzájemné
spolupráce mezi školskými zařízeními a zřizovateli a společná tvorba
koncepcí rozvoje, které budou respektovány.
V případě potřeb na zvýšení kapacit mateřských škol, které se mohou
projevit v důsledku demografického vývoje, je potřeba včas reagovat
a vývoj sledovat.

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

1. Povinné opatření (téma) MAP
dostupnost – inkluze – kvalita

Předškolní vzdělávání a péče:

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet rekonstruovaných
vzdělávání.

Indikátory

-

budov

školských

zařízení

pro

předškolní

Počet projektů řešících investice do vybavení školních zahrad (dětská hřiště)
nebo vybavení moderními pomůckami (např. interaktivní tabule, stoly
apod.).

MAS Labské skály, z.s.
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PRIORITA

3. Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na
dostupnost a inkluzi
3.2 Podpora kvalitního a inkluzivního vzdělávání z hlediska
personálních kapacit a speciálního vybavení.

Cíl a popis cíle

Spokojenost uživatelů předškolních zařízení, tj. rodičů dětí a dětí
samotných, může zajistit jen kvalitní personál, který bude dostatečně ke své
práci motivovaný. Personální kapacity se odvíjejí od potřeb jednotlivých
zařízení, kterými jsou potřeby jak pedagogických pracovníků, tak
nepedagogických pracovníků. Současně je důležité celoživotní vzdělávání
a osobnostní rozvoj, zejména k osvojování nových metod, ale i odborností,
problematiky logopedie, případně další. Důležitým aspektem, na který je
nutné brát zřetel, je zajištění bezproblémového přechodu dětí na základní
stupeň vzdělávání.
Zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání,
které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu
věku, rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady
zdravotního stavu do jejich přípravy na školní docházku.
K zajištění cíle je vhodné využít možností čerpání finančních prostředků
z OP VVV v rámci projektů, tzv. šablon, který je zaměřen na personální
podporu MŠ (školní asistent, chůva) osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů (vzdělávání) a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

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

1. Povinné opatření (téma) MAP
dostupnost – inkluze – kvalita

-

Předškolní vzdělávání a péče:

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet škol s dostupnou psychologickou a speciálně pedagogickou péčí.
Počet škol vybavených speciálními vzdělávacími pomůckami pro různé
druhy postižení a pro mimořádně nadané děti.
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PRIORITA

3 Kvalitní a moderní předškolní vzdělávání s ohledem na
dostupnost a inkluzi
3.3 Rozvoj matematické a čtenářské pregramotnosti, rozvoj
cizích jazyků a polytechnická výchova.
Cílem je zajištění podmínek (vybavení i personální zajištění) rozvoje
matematické a čtenářské pregramotnosti, výuka cizích jazyků
a polytechnická výchova.

Cíl a popis cíle

Tento cíl je možné naplnit realizací vzdělávacích programů v rámci
DVPP, zaměřených na aktuální témata. Vhodná je také vzájemná
spolupráce mateřských škol, realizace společných aktivit a projektů
(kooperace), sdílení dobré praxe mezi pedagogy i školami. Vybavení škol
učebními pomůckami, potřebnými k naplnění rozvoje požadovaných
kompetencí.
Zabezpečení logopedické prevence odbornými pracovníky. V rámci
polytechnické výchovy vést děti k rozvoji manuální zručnosti.

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

1. Povinné opatření (téma) MAP
dostupnost – inkluze – kvalita

-

Předškolní vzdělávání a péče:

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet cílených projektů k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti,
výuky cizích jazyků a polytechnické výchovy.
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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

Povinné
opatření 2

Povinné
opatření 3

Doporučené
opatření 1

Doporučené
opatření 2

Doporučené
opatření 3

Předškolní
vzdělávání a péče:
dostupnost –
inkluze – kvalita
Čtenářská a
matematická
gramotnost
v základním
vzdělávání
Inkluzivní
vzdělávání a
podpora dětí a
žáků ohrožených
školním
neúspěchem
Rozvoj
podnikavosti a
iniciativy dětí a
žáků
Rozvoj
kompetencí dětí a
žáků v
polytechnickém
vzdělávání
Kariérové
poradenství
v základních
školách

Cíl 3.1
XXX

X

XXX

Průřezové
a volitelné
opatření 1

Smysluplné
trávení volného
času

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

X

Rozvoj
kompetencí dětí
a žáků
pro využívání
cizího jazyka
Rozvoj sociálních
a občanských
kompetencí dětí
a žáků
Rozvoj kulturního
povědomí
a vyjádření dětí
a žáků
Rozvoj
matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

X

Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření

Cíl 3.2
XXX

Cíl 3.3
XXX

X

XXX

XX

XXX

X

XX

XX

XXX

XX

XXX

X

XXX

XX

XX

XXX
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Priorita

4 Zájmové a neformální vzdělávání
4.1 Propojení škol a organizací poskytujících neformální
a zájmové vzdělávání.
Propojování a sdílení jak fyzického materiálu a prostor, tak výměna
zkušeností. Společné aktivity zájmových skupin.

Cíl a popis cíle

V řadě obcí a měst v území ORP existují neziskové organizace, které se
zabývají neformálním a zájmovým vzděláváním dětí. Jedná se o typy
organizací, jako jsou hasiči, rybáři, včelaři, sportovci, místní spolky.
V rámci těchto organizací probíhá vzdělávání dětí formou
volnočasových aktivit, které je žádoucí rozvíjet a podporovat. Tyto
organizace by mohly v rámci spolupráce využívat v době mimo
vyučování prostory škol ke své činnosti.

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření
Vazba na povinná a
(dle typu konkrétní aktivity)
doporučená
opatření (témata)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
dle Postupů MAP
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Indikátory

Počet společných akcí s dětmi/žáky.
Počet společných aktivit škol a dalších organizací.
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Priorita

4 Zájmové a neformální vzdělávání
4.2 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělání.

Cíl a popis cíle

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

Cílem je podpora stavebních úprav, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje
klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání
v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických i
řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi.
1. Povinné opatření (téma) MAP - Předškolní vzdělávání a péče:
dostupnost – inkluze – kvalita, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet projektů řešících investice do vybavení.
Počet projektů zacílených na stavební úpravy či rekonstrukce.
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Priorita

4 Zájmové a neformální vzdělávání
4.3 Rozšíření nabídky neformálního a zájmového vzdělávání.

Cíl a popis cíle

Doplnění nabídky vzdělávání v území pro rozvoj kompetencí dětí a žáků o
oblasti vědy a technologií polytechnické vzdělávání, digitálních
kompetencí, aktivní používání cizího jazyka, podnikavosti a iniciativy dětí
a žáků, kulturního povědomí, zdravého životního stylu a sebevyjádření
dětí a žáků.

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

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření
(dle typu konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)

Indikátory

Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního nebo zájmového
vzdělávání.
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Priorita

4 Zájmové a neformální vzdělávání
4.4 Vyhovující prostory ZUŠ a rozvoj ZUŠ
Cíl bude naplněn realizací projektů, které zlepší zázemí ZUŠ a zajistí
bezbariérovost budov, kde školy sídlí. Problémem je v současné době využití
stávajících dotačních titulů, kde jsou možnosti pro ZUŠ omezeny. Stejně tak
zatím nemohou žádat prostřednictvím „šablon“ z OP VVV. V případě, že dojde
ke změně v pravidlech čerpání, je cílem maximálně využít možnosti čerpání
z ESF.

Cíl a popis
cíle

ZUŠ organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium I.
stupně (7 roků) a II. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně
studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin. V roce 2010 byl MŠMT ČR
vydán Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, podle
kterého školy samy zpracovávaly školní vzdělávací programy s účinností
od září 2012 (mimo některé pilotní školy). Tím se pevně usadily v systému
českého uměleckého školství ve své specifické podobě. Tyto školy pracují
s nadanými žáky a stejně tak jako ostatních škol se jich týká inkluze. Řada
těchto škol sídlí v budovách starší zástavby, které nesplňují energetické
standardy, je třeba řešit opatření k zajištění bezbariérovosti, obnovu
vybavení apod.
Současně i v ZUŠ jsou potřeba pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci
(asistenti), kteří pomohou naplňovat zajištění inkluzivního vzdělávání.

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

1. Povinné opatření (téma) MAP
(dle typu konkrétní aktivity)

-

vazby na všechna povinná opatření

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet žáků navštěvujících ZUŠ v ORP.
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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

Povinné
opatření 2

Povinné
opatření 3

Doporučené
opatření 1
Doporučené
opatření 2
Doporučené
opatření 3

Předškolní
vzdělávání a péče:
dostupnost –
inkluze – kvalita
Čtenářská a
matematická
gramotnost
v základním
vzdělávání
Inkluzivní
vzdělávání
a podpora dětí
a žáků ohrožených
školním
neúspěchem
Rozvoj podnikavosti
a iniciativy dětí
a žáků
Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
v polytechnickém
vzdělávání
Kariérové
poradenství
v základních
školách

Průřezové
a volitelné
opatření

Smysluplné trávení
volného času

Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka
Rozvoj sociálních a
občanských
kompetencí dětí
a žáků
Rozvoj kulturního
povědomí a
vyjádření dětí
a žáků
Rozvoj
matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

Cíl 4.1
X

Cíl 4.2
X

Cíl 4.3
XX

Cíl 4.4
X

XX

X

X

X

X

X

XX

X

XXX

X

X

X

X

XXX

X

XX

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Priorita

5. Spolupráce, síťování a sdílení
5.1 Cílená spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území ORP
Děčín.

Cíl a popis
cíle

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

Oblast spolupráce je nesmírně důležitá pro účelné využití všech kapacit, zkušeností,
poznatků, které v území existují. Některé školy nabízejí (na základě provedeného
průzkumu) své kapacity (hřiště, tělocvičny, výtvarné ateliéry) a zkušenosti
mezinárodní projekty, společné sportovní soutěže apod. Spolupráce bude probíhat
i na úrovni sdílení excelentních pedagogů - odborníků mezi školami, sdílení dobré
praxe, stáže apod.

1. Povinné opatření (téma) MAP - vazby na všechna povinná opatření (dle
typu konkrétní aktivity)
2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet kurzů/kroužků/dalších aktivit neformálního, nebo zájmového vzdělávání
realizovaných na základě spolupráce.
Počet sdílených kapacit.
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Priorita

5. Spolupráce, síťování a sdílení
5.2 Excelentní vzdělávací prostory.

Cíl a popis
cíle

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

V rámci rozvíjení spolupráce, síťování a sdílení je předpoklad že budou
realizovány i projekty, které mohou být svojí povahou a zaměřením považovány
za excelentní vzdělávací prostory nebo projekty na rozvoj klíčových kompetencí
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání (např. mini IQ park, a podobné
projekty). Tyto excelentní prostory budou sdíleny více školami a aktéry
vzdělávání v území.
1. Povinné opatření (téma) MAP
(dle typu konkrétní aktivity)

-

vazby na všechna povinná opatření

2. Doporučené nebo Průřezové a volitelné opatření - vazby na všechna
průřezová a volitelná opatření (dle typu konkrétní aktivity)
Počet projektů na excelentní vzdělávací prostory.

(Pozn. nutná vazba na KAP)
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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

Povinné
opatření 2

Povinné
opatření 3

Doporučené
opatření 1
Doporučené
opatření 2
Doporučené
opatření 3
Průřezové
a volitelné
opatření 1
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření
Průřezové
a volitelné
opatření

Cíl 5.1
XX

Cíl 5.2.
XX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Rozvoj digitálních
kompetencí dětí
a žáků

XX

XX

Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
pro využívání cizího
jazyka
Rozvoj sociálních
a občanských
kompetencí dětí
a žáků
Rozvoj kulturního
povědomí
a vyjádření dětí
a žáků
Rozvoj
matematických
a čtenářských
pregramotností
v předškolním
vzdělávání

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Předškolní
vzdělávání a péče:
dostupnost –
inkluze – kvalita
Čtenářská a
matematická
gramotnost
v základním
vzdělávání
Inkluzivní
vzdělávání
a podpora dětí
a žáků ohrožených
školním
neúspěchem
Rozvoj podnikavosti
a iniciativy dětí
a žáků
Rozvoj kompetencí
dětí a žáků
v polytechnickém
vzdělávání
Kariérové
poradenství
v základních
školách
Smysluplné trávení
volného času
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

PŘÍLOHA Č. 1 - INVESTIČNÍ PRIORITY (IROP)
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297

INVESTIČNÍ PRIORITY - SEZNAM PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ PRO INVESTIČNÍ INTERVENCE V SC 2.4 IROP A PRO INTEGROVANÉ NÁSTROJE ITI,
IPRÚ A CLLD ZPRACOVANÝ PRO SO ORP DĚČÍN
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Typ projektu:
Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název:
IČO:
RED IZO:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

2017

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

Bezbariérovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben
mateřských
nebo
základních
škol *****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologie
mi ***

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☐

☐

Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

1. Základní škola a
Mateřská škola Benešov
nad Ploučnicí, příspěvková
organizace,
Opletalova 699, 40722
Benešov nad Ploučnicí
IČO: 70947112
RED_IZO: 600076211

Učebna pro polytechnickou
výchovu a přírodovědná
laboratoř - ZŠ
Vybudování učebny IT
pro rozvíjení klíčových
kompetencí - ZŠ

800 000,-

2016/2017

C 1.1
C 1.3
C 1.4
C 1.6

2. Základní škola a
Mateřská škola Dolní
Habartice, okres Děčín
Příspěvková organ.
40502 Dolní Habartice 152
IČO: 72744537
RED_IZO: 600076440

Vybudování odborné učebny
pro výuku cizích jazyků
a digitálních technologií
a odborné učebny - dílny
pro technické a řemeslné
včetně řešení bezbariérovosti
školy

900 000,-

2017/2018

C 1.1
C 1.4

☒

☒

☒

☐

☒

☐

3. Základní škola a
Mateřská škola Heřmanov,
okres Děčín
Příspěvková organ.
40502 Heřmanov 120
Heřmanov 120, 405 02
IČO: 71009485
RED_IZO: 600076067

Vybudování odborných
učeben k rozvoji klíčových
kompetencí, včetně řešení
bezbariérovosti v ZŠ
Heřmanov

2017/2018

C 1.1
C 1.3
C 1.4
C 1.6

☒

☐

☒

☐

☒

☐

1 070 000,-

1 200 000,-
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4. Základní škola Jílové,
okres Děčín, příspěvková
organizace
40701 Jílové - Kamenná,
Školní 287
IČO: 72744090
RED_IZO: 650064321
5. Základní škola a
Mateřská škola
Markvartice, příspěvková
organizace
40742 Markvartice 197
IČO: 72744774
RED_IZO: 600076229
6. Základní škola a
Mateřská škola Verneřice,
příspěvková organizace
40725 Verneřice, Mírové
náměstí 141
IČO: 71012524
RED_IZO: 600076393
7. Základní škola
Malšovice, okres Děčín
Příspěvková organ.
Vilsnická 31, 40502 Děčín
IČO: 75041383
RED_IZO: 650075609
8. Základní škola T. G.
Masaryka a gymnázium
Česká Kamenice
Příspěvková organ.
Palackého 535, 40721
Česká Kamenice
IČO: 47274735
RED_IZO: 600076431

Vybudování odborných
učeben pro výuku přírodních
věd, jazyků a práce
s digitálními technologiemi
v ZŠ Jílové

1 600 000,-

2016/2017

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☒

☒

☐

☒

☐

☐

Vybudování odborné učebny
pro výuku přírodních věd - ZŠ,
bezbariérovost školy

2 200 000,-

2017

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐

750 000,-

2017

C 1.1
C 1.6

☐

☒

☒

☐

☒

☐

300 000,-

2017

☒

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

Zřízení odborných učeben
přírodních věd a vybavení
dílen včetně řešení
bezbariérovosti

Vybudování počítačové
učebny k výuce jazyků, vč.
bezbariérového přístupu

Vybudování nových učeben:
výtvarný ateliér a školní
cvičná kuchyňka
Mobilní (tabletová) učebna

C 1.1
C 1.6

C 1.1
C 1.6

4 900 000,-

2017/2018

400 000,-

2016/2017

Rekonstrukce učebny fyziky

3 800 000,-

2017/2018

Jazyková laboratoř

1 000 000,-

2017/2018

C 1.1
C 1.1
C 1.4
C 2.1
C 1.1

45 000 000,-

2017/2018

C 1.1

Rozšíření kapacity ZŠ (budova 1.
stupně ZŠ)
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9. Základní škola a
Mateřská škola
Ludvíkovice, příspěvková
organizace
40713 Ludvíkovice 68
IČO: 72742313
RED_IZO: 600076466
10. Základní škola a
Mateřská škola Děčín
XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
Kosmonautů 177, 40502
Děčín
IČO: 72744367
RED_IZO: 600076059
11. Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145,
příspěvková organizace
Kamenická 1145, 40502
Děčín
IČO:72743735
RED_IZO: 600076504
12. Základní škola Dr.
Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace
Vrchlického 630, 40502
Děčín
IČO: 72743573
RED_IZO: 600076512
13. Základní škola a
Mateřská škola Děčín III.,
Březová 369/25,
příspěvková organizace
Březová 369, 40502 Děčín
IČO: 72744529
RED_IZO: 600076245

Zvýšení kapacity o jednu
kmenovou třídu

300 000,-

Mobilní počítačová učebna ZŠ

100 000,-

2017/2018

C 1.1

☐

☐

☐

☐

☐

☒

2018/2019

C 1.1
C 1.4
C 1.5
C 5.1

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Multifunkční učebna
přírodovědy pro ZŠ i MŠ,
bezbariérovost

1 300 000,-

2017/2019

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 3.1
C 3.3

Bezbariérovost ZŠ Kamenická
+ Přestavba učebny ICT

3 700 000,-

2017/2020

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☐

☐

☒

☒

☐

Vybudování učebny pro
předměty technické výchovy
v půdních prostorách ZŠ

2 000 000,-

2017/2018

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Chemická učebna, vybavení
kabinetu přírodopisu,
odborná učebna ICT,
bezbariérovost

3 300 000,-

2017/2020

Odborné učebny a pracovny
přírodovědných předmětů ZŠ

3 500 000,-

2016/2019

C 1.1
C 1.4
C 1.6

C 1.1
C 1.4
C 1.6
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14. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IX,
Na Pěšině 330,
příspěvková organizace
Na Pěšině 330, 40505
Děčín
IČO: 72744057
RED_IZO: 600076539

15. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo náměstí 688/11,
příspěvková organizace
Raisova 688, 40502 Děčín
IČO: 72743816
RED_IZO: 600076253

16. Základní škola Děčín
VI, Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace
Na Stráni 879, 40502 Děčín
IČO: 72743891
RED_IZO: 600076261
17. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12,
příspěvková organizace
Vojanova 178, 40502
Děčín
IČO: 72743972
RED_IZO: 600076288

Rekonstrukce a vybavení
učebny fyziky, chemie,
bezbariérovost - ZŠ

1 720 000,-

2017/2019

C 1.1
C 1.4
C 1.6

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 5.1
C 3.1
C 3.3
C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☒

☒

☐

Obnova informačních
technologií, vznik mobilní IT
učebny - ZŠ i MŠ, Máchovo
nám.

3 500 000,-

2017/2020

Fyzikálně-chemická učebna a
přírodovědecká učebna - ZŠ

2 000 000,-

2017/2019

2 500 000,-

2017/2019

C 1.1
C 1.4
C 1.6

☐

☐

☐

☐

☒

☐

4 000 000,-

2016/2020

C 1.1
C 1.6

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☐

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Bezbariérovost odloučeného
pracoviště Bezručova ul. a
rekonstrukce sklepních
prostor
Půdní vestavba pro učebny školní výtvarný a
přírodovědný ateliér
Biologická učebna, chemická
laboratoř, bezbariérovost

1 950 000,-

Vybavení ICT technologiemi +
bezbariérové úpravy - ZŠ

1 670 000,-

Vybavení přírodovědné
učebny + Venkovní
přírodovědná učebna, vč.
bezbariérovosti

2 000 000,-

2017/2020

2017/2019

2017/2020

C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 1.1
C 1.4
C 1.6
C 1.1
C 1.4
C 1.6
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18. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1545/5,
C 1.1
Vybavení učebny fyziky,
příspěvková organizace
chemie a přírodovědy, vč.
1 300 000,2017/2019
C 1.4
☐
☒
☐
☐
☒
Školní 1544, 40502 Děčín
bezbariérovosti - ZŠ
C 1.6
IČO: 47274743
RED_IZO: 600076016
19. Základní škola Děčín
Dílny, chemická laboratoř,
XXXII, Míru 152,
C 1.1
pěstitelská výchova, moderní
příspěvková organizace
C 1.3
didaktické pomůcky, ICT,
2 500 000,2017/2020
☐
☒
☒
☒
☒
Míru 152, 40711 Děčín
C 1.4
keramická pec; vč.
IČO: 72744448
C 1.6
bezbariérovosti
RED_IZO: 600076296
20. Soukromá Základní
škola a Mateřská škola
Svět
Školská právnická osoba
C 1.1
Rozšíření ZŠ o II. stupeň –
15 000 000,2017/2019
☒
☒
☐
☒
☒
Dobrovského 140240502
výstavba nové budovy
C 1.6
Děčín
IČO: 71341331
RED_IZO: 691002843
21. Křesťanská základní
škola Nativity
C 1.1
Rekonstrukce učebny ICT a
školská právnická osoba
C 1.4
cizích jazyků, bezbariérový
Potoční 51, Děčín XXXI1 500 000,2016/2019
☒
☐
☐
☒
☒
vstup, úprava zahrady,
C 1.6
Křešice, 405 02 Děčín
příjezdová cesta
IČO: 71340882
RED_IZO: 651039720
Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více možností;
* uveďte číslo cíle/cílů.
** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP.
*** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory;
**** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto;
***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

☐

☐

☒

☐
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Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou Verzi 1.0 k 19. 07. 2016

V Děčíně dne 19. 07. 2016

Miroslava Šmídová

Digitálně podepsal Miroslava
Šmídová
Datum: 2016.07.21 09:58:51 +02'00'

……………………………………………………………………………………………
Mgr. Miroslava Šmídová
Předsedkyně Řídícího výboru MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín
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Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

PŘÍLOHA Č. 2 - ZÁSOBNÍK DALŠÍCH ZÁMĚRŮ (OSTATNÍ)
pro potřeby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín
Č. PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297
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Identifikace školy,
školského zařízení či
dalšího subjektu
Název, IČO, RED IZO

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Předpokládaný zdroj
financování

V jakém stavu se záměr nachází (projektová dokumentace, studie
pravidelnosti, podána žádost o dotaci, apod.)?

1 500 000,-

2017/2019

Nelze z IROP

Záměr projednán PS Projekty s kladným doporučením, PD.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

2017/2019

Snížení energetické
náročnosti lze financovat
pravděpodobně z OP ŽP

Doporučení ze zpracovaného stavebně-technického posouzení.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

1 500 000,-

2017/2018

OP ŽP

Zateplení ŠD "Krček"

500 000,-

2017/2018

OP ŽP

Přístavba tělocvičny

32 000 000,-

2017/2020

Nelze z IROP

120 000,-

2016/2017

Název projektu

1. Základní škola Děčín I.,
Komenského náměstí
622/3, příspěvková
organizace
IČO: 72743492
RED_IZO: 600076237

Stavební úpravy a
modernizace
technologického vybavení
objektu ŠD Sládkova

2. Základní škola a
Mateřská škola Děčín
XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace
IČO: 72744367
RED_IZO: 600076059

ZŠ a MŠ Kosmonautů –
snížení energetické
náročnosti

Záměr přes šablony
30 000 000,-

Záměr přes šablony
Zateplení objektu přístavby
školy

3. Základní škola Děčín II,
Kamenická 1145,
příspěvková organizace
IČO:72743735
RED_IZO: 600076504

4. Základní škola a
Mateřská škola Děčín III.,
Březová 369/25,
příspěvková organizace
IČO: 72744529
RED_IZO: 600076245

Tablety pro praktické
vyučování
Záměr přes šablony

2016/2017

Vnější odvodnění pavilonů A,
B
Rekonstrukce zahrady MŠ
Rakovnická
Záměr přes šablony

OP VVV

1 500 000,-

2017

Nelze z IROP

400 000,-

2017

Nelze z IROP

2016/2017

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Stavebně – technické posouzení objektu.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu.
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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5. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IX,
Na Pěšině 330,
příspěvková organizace
IČO: 72744057
RED_IZO: 600076539

Výstavba nového
multifunkčního hřiště s
umělým povrchem a
atletickým oválem
Rekonstrukce podlahy
v tělocvičně
Sanace statických poruch
objektů

3 500 000,-

2016/2017

Nelze z IROP

1 500 000,-

2017/2018

Nelze z IROP

4 300 000,-

2017

Záměr přes šablony
Oprava podlah MŠ

6. Základní škola a
Mateřská škola Děčín IV,
Máchovo náměstí 688/11,
příspěvková organizace
IČO: 72743816
RED_IZO: 600076253

7. Základní škola Děčín VI,
Na Stráni 879/2,
příspěvková organizace
IČO: 72743891
RED_IZO: 600076261

IT do MŠ Máchovo a Vilsnice
- nové IT technologie
Obnova herních prvků
- ZŠ Bezručova
Revitalizace zahrady
s herními prvky ZŠ a MŠ
Máchovo nám.
Revitalizace zahrady
s herními prvky MŠ Vilsnice
Herní a dopravní hřiště pro
MŠ i veřejnost u MŠ Vilsnice
Důkladnější zabezpečení
školy včetně MŠ a propojení
s docházkou žáků a
zaměstnanců – napojení na
recepci školy
Venkovní kamerový systém
Záměr přes šablony
Školní družina
Klostermannova - kompletní
výměna elektrorozvodů a
elektroinstalace.
Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

750 000,-

2017

Nelze z IROP

500 000,-

2016/2017

Nelze z IROP

Schválen záměr, probíhá VŘ na dodavatele PD.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu.
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
PD + rozpočet.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

200 000,-

Nelze z IROP

Plánujeme, záměr.

2 500 000,-

Nelze z IROP

Plánujeme, záměr.

300 000,-

Nelze z IROP

Plánujeme, záměr.

2 000 000,-

Nelze z IROP

Plánujeme, záměr.

600 000,-

Plánujeme, záměr.

200 000,-

1 000 000,-

Plánujeme, záměr.
OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

2016/2017

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

2016/2017

OP VVV

35
MAS Labské skály, z.s.
ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s.

8. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VIII,
Vojanova 178/12,
příspěvková organizace
IČO: 72743972
RED_IZO: 600076288

ZŠ Vojanova - snížení
energetické náročnosti.

9. Základní škola a
Mateřská škola Děčín VI,
Školní 1545/5,
příspěvková organizace
IČO: 47274743
RED_IZO: 600076016

Dětské dopravní hřiště při ZŠ
Školní
ZŠ Školní - úprava školního
hřiště
ZŠ a MŠ Školní - snížení
energetické náročnosti
Záměr přes šablony
ZŠ Míru (Boletice) - snížení
energetické náročnosti
Úprava školního hřiště a
přilehlých prostor ZŠ Míru
ZŠ Míru (Boletice) - snížení
energetické náročnosti
Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu ZŠ
Míru (Boletice)
Záměr přes šablony
Bezbariérovost MŠ Děčín
XXXII, Májová 372 + okolní
plochy (chodníky)
Revitalizace školní zahrady
MŠ K. H. Borovského
MŠ Dlouhá, Křešice rekonstrukce střešního
pláště

10. Základní škola Děčín
XXXII, Míru 152,
příspěvková organizace
IČO: 72744448
RED_IZO: 600076296

11. Mateřská škola Děčín
XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace
IČO: 49888544
RED_IZO: 600075567

12. Školní jídelna Děčín I,
Sládkova 1300/13,
příspěvková organizace
IČ: 72744138
RED_IZO: 600076601

2017/2020

OP ŽP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

8 000 000,-

2017/2019

Nelze z IROP

9 500 000,-

2017/2018

Nelze z IROP

70 000 000,-

2017/2019

OP ŽP

2016/2017

OP VVV

25 000 000,-

Záměr přes šablony – ZŠ i MŠ

Snížení energetické
náročnosti ŠJ Sládkova

50 000 000,-

2017

10 000 000,-

2017/2019

5 500 000,-

2017

1 000 000,-

2017/2018

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Nelze z IROP - možná z OP
ŽP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Možná z OP ŽP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

OP ŽP

RM schválen dne 25. 3. 2014 záměr zateplení objektu – usnesení č.
RM 14 06 39 08.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

1 000 000,-

2017

500 000,-

2017/2018

500 000,-

2017

11 500 000,-

2017/2018

OP ŽP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Nelze z IROP
OP ŽP
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MŠ Moskevská - výtah na
potraviny
MŠ Krásný Studenec odvlhčení objektu
13. Mateřská Děčín VI,
Klostermannova 1474/11,
příspěvková organizace
IČO: 72744286
RED_IZO: 666000336

MŠ Klostermannova - změna
zdroje vytápění
Venkovní učebny
Venkovní laboratoře + střešní
laboratoř
Vybavení moderními ICT
technologiemi
Záměr přes šablony
Spojovací chodba MŠ Liliová

14. Mateřská škola Děčín
II, Liliová 277/1,
příspěvková organizace
IČO: 72744201
RED_IZO: 666000271

15. Základní škola a
Mateřská škola Dolní
Habartice, okres Děčín
40502 Dolní Habartice 152
IČO: 72744537
RED_IZO: 600076440

MŠ Liliová - snížení
energetické náročnosti
Vybavení logopedické třídy
interaktivní tabulí a
programy specializovanými
na výuku dětí s vadami řeči
Vybavení třídy interaktivními
stoly
Záměr přes šablony
Záměr přes šablony
Zařízení a instalace
docházkového systému žáků
Rekonstrukce jídelny a
kuchyně včetně vybavení
Výstavba tělocvičny pro ZŠ a
MŠ i ostatní občany a
sportovce na sportovním
hřišti včetně zázemí a
vybavení

200 000,-

2017

Nelze z IROP

550 000,-

2017

Nelze z IROP

1 000 000,-

2017

Možná OP ŽP

210 000,-

2016/2017

700 000,-

2016/2017

587 000,-

2016/2017

2 000 000,-

2017/2018

17 000 000,-

2018

Z IROP pouze v případě
navýšení kapacity
Z IROP pouze v případě
navýšení kapacity
Z IROP pouze v případě
navýšení kapacity
OP VVV
Z IROP pouze při zvyšování
kapacity
OP ŽP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Schválen záměr RM.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

100 000,-

2017/2018

Některé pomůcky lze
pořídit ze šablon, ale
nesmí se jednat o investice

300 000,-

2016/2017

Nelze z IROP

2016/2017

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

100 000,-

2018

Plánujeme, záměr.

900 000,-

2018

Plánujeme, záměr.

2017/2018

Plánujeme, záměr.

4 000 000,-
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16. Dům dětí a mládeže
Děčín IV, Teplická 344/38,
příspěvková organizace
IČO: 70949565
RED_IZO: 600076555

Multifunkční učebna vybavení
Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu
DDM Teplická
Rekonstrukce
elektroinstalace v objektu
DDM Březiny
Zateplení a oprava fasády
DDM Březiny
Zateplení a oprava fasády
DDM Teplická

339 000,-

Rekonstrukce půdního
prostoru DDM Teplická

17. Školní jídelna Děčín IV,
Jungmannova 3,
příspěvková organizace
IČ: 47274247
RED_IZO: 600076571

Bezbariérové úpravy ŠJ
Jungmannova

18. Mateřská škola
Valkeřice
Příspěvková organizace
40724 Valkeřice 273
IČO: 72744251
RED_IZO: 600075681

Renovace školní zahrady +
Obnova zahradních herních
prvků
Výměna starých oken a dveří
v budově MŠ
Zateplení a fasáda budovy
MŠ
Záměr přes šablony

Plánujeme, záměr.

2 500 000,-

2017

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

2 000 000,-

2017

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

1 500 000,-

2017

OP ŽP

1 700 000,-

2017

OP ŽP

850 000,-

Oprava a zateplení střešního
pláště - DDM Boletice
Zateplení a oprava fasády
DDM Boletice
Zateplení a oprava fasády
DDM Divišova
Rekonstrukce vytápění DDM
Březiny
Rekonstrukce komunikace
DDM Teplická

2016/2017

2017/2019

Pokud nejde o podporu
klíčových kompetencí
nelze z IROP

1 400 000,-

2017

OP ŽP

1 250 000,-

2017

OP ŽP

600 000,-

2017

OP ŽP

1 500 000,-

2017

Nelze z IROP

600 000,-

2017

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.
Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

3 100 000,-

2016/2017

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

130 000,-

2017/2018

Plánujeme, záměr.

150 000,-

2017/2018

Plánujeme, záměr.

400 000,-

2017/2018

Plánujeme, záměr.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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19. Všechny základní školy
v Děčíně

20. Mateřská škola
Dobrná, příspěvková
organizace
40741 Dobrná 109
IČO: 72741848
RED_IZO: 600075486
21. Základní škola a
Mateřská škola Benešov
nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 40722
Benešov nad Ploučnicí
IČO: 70947112
RED_IZO: 600076211
22. Základní škola a
Mateřská škola
Heřmanov, okres Děčín
40502 Heřmanov 120
IČO: 71009485
RED_IZO: 600076067
23. MAS Labské skály, z.s.
Mírové nám. 280, 407 01
Jílové, IČO: 27010066

Zvýšení počtu aprobovaných
pedagogů v ZŠ pro výuku
cizích jazyků, přírodovědných
a technických předmětů
(matematika, fyzika,
chemie), vyšší možnosti
absolventů uplatnit se na
trhu práce
Zvýšení počtu speciálních
pedagogů a asistentů
pedagoga (zkvalitnění
poskytovaných služeb v
rámci vzdělávání žáků a dětí,
vytvoření nových pracovních
míst pro kvalifikované
pracovníky)

5 000 000,-

2016/2017

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

3 700 000,-

2016/2017

OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Rekonstrukce půdních
prostor na Bílé škole

2019/2020

Záměr přes šablony

2016/2017

Renovace školní zahrady –
výstavba sportovního hřiště

OP VVV

2016/2017

200 000,-

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Ve stavu schválení žádosti, realizuje zřizovatel, obec dokončí: 31. 8.
2016.

2016

Záměr přes šablony
Regionální učebnice
vlastivědy

Záměr po zateplení budovy, není projekt.

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

2018
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24. Základní škola Jílové,
okres Děčín, příspěvková
organizace
Školní 287, 40701 Jílové
IČO: 72744090
RED_IZO: 650064321

25. Mateřská škola Jílové,
okres Děčín
příspěvková organizace
Průběžná 299, Kamenná,
407 01 Jílové
IČO: 72744014
RED_IZO: 666000123
26. Základní škola a
Mateřská škola
Markvartice, příspěvková
organizace
40742 Markvartice 197
IČO: 72744774
RED_IZO: 600076229
27. Mateřská škola Malá
Veleň-Jedlka čp. 46,
příspěvková organizace
Benešov nad Ploučnicí Malá Veleň-Jedlka 46, PSČ
407 22
IČO: 75012995
RED_IZO: 600075940

Pořízení a instalace
docházkového systému žáků
do / ze školy včetně napojení
Zařízení prostoru pro
pěstitelské práce žáků,
pořízení vybavení např.
skleník / pařník
Rekonstrukce jídelny a
kuchyně včetně vybavení
Rekonstrukce oplocení náměstí
Výměna oken - Sněžnická
Zateplení vestibulu včetně
zřízení topení a vybavení
nábytkem - Sněžnická
Záměr přes šablony

100 000,-

2017/2020

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

150 000,-

2017/2020

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

1 000 000,-

2017/2020

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

200 000,-

2017/2020

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

2017/2020

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

2017/2020

Zřizovatel obeznámen, plánujeme.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Zařízení venkovní učebny
v rámci EVVO

Záměr přes šablony

Záměr, plánují.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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28. Mateřská škola
Malšovice, okres Děčín
40502 Malšovice 95
IČO: 71010548
RED_IZO: 600075478
29. Mateřská škola
Těchlovice, okres Děčín,
příspěvková organizace
40502 Těchlovice 37
IČO: 72742593
RED_IZO:600075974
30. Mateřská škola Velká
Bukovina, příspěvková
organizace
40729 Velká Bukovina 184
IČO: 72745401
RED_IZO: 600075320
31. Základní škola a
Mateřská škola Verneřice,
příspěvková organizace
40725 Verneřice, Mírové
náměstí 141
IČO: 71012524
RED_IZO: 600076393
32. Základní škola
Malšovice, okres Děčín
Vilsnická 31, 40502 Děčín
IČO: 75041383
RED_IZO: 650075609
33. Základní škola T. G.
Masaryka a gymnázium
Česká Kamenice
Palackého 535, 40721
Česká Kamenice
IČO: 47274735
RED_IZO: 600076431

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Vybudování zázemí pro
školní klub a aulu školy (v
rámci budovy bývalého kina)

5 500 000,-

2019/2020

Záměr, plánují.
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34. Základní škola a
Mateřská škola
Ludvíkovice, příspěvková
organizace
40713 Ludvíkovice 68
IČO: 72742313
RED_IZO: 600076466
35. Speciální základní
škola a Praktická škola,
Česká Kamenice, Jakubské
nám. 113, příspěvková
organizace
40721 Česká Kamenice,
Jakubské náměstí 113
IČO: 63155931
RED_IZO: 600023231
36. Základní škola a
Mateřská škola Dobkovice
Příspěvková organ.
40703 Dobkovice 83
IČO: 72745258
RED_IZO: 600076121
37. Mateřská škola Horní
Habartice 6, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 6, 405 02 Horní
Habartice
IČO: 72743328
RED_IZO: 600075311
38. Křesťanská základní
škola Nativity
školská právnická osoba
Potoční 51, Děčín XXXIKřešice, 405 02 Děčín
IČO: 71340882
RED_IZO: 651039720

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Rekonstrukce půdních
prostor na ZŠ

6 800 000,-

2019/2020

Záměr, plánují.

Bezbariérový přístup
Obnova ICT

1 600 000,-

2017

Záměr, plánují.

Záměr přes šablony

Úprava podkrovních prostor
na učebnu

2016/2017

2 000 000,-

Záměr přes šablony

OP VVV

2016/2018

2016/2017

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr, plánují.

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Zařízení keramické dílny

100 000,-

2016/2017

Záměr, plánují.

Přírodovědná laboratoř

230 000,-

2016/2017

Záměr, plánují.

Záměr přes šablony

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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39. Základní škola a
Mateřská škola Huntířov,
příspěvková organizace
č.p. 101, 405 02 Huntířov
IČO: 72742241
RED_IZO: 600076130

Záměr přes šablony

40. Mateřská škola
Arnoltice, okres Děčín
příspěvková organizace
č.p. 34, 407 14 Arnoltice
IČO: 72741805
RED_IZO: 600075290

Vybudování ložnice a
odpočinkové zóny pro děti v
podkrovních prostorech
stávajícího objektu, rozšíření
kapacity

41. Mateřská škola, Česká
Kamenice,
Příspěvková organizace
Komenského 182,
407 21 Česká Kamenice
IČO: 72744839
RED_IZO: 600075346

42. Mateřská škola Děčín
II,
Riegrova 454/12,
příspěvková organizace
IČO: 72744120
RED_IZO: 666000301

2016/2017

OP VVV

3 500 000,-

Záměr přes šablony
Rekonstrukce zahrady –
vytvoření přírodní smyslové
zahrady
Vybudování nové učebny
polytechnického vzdělávání a
tvořivých činností
Vybudování a vybavení
centra pro badatelské
činnosti
MŠ Riegrova - revitalizace
školní zahrady MŠ Pohraniční
s environmentálními prvky
Přístavba MŠ Riegrova přestavba terasy na
multifunkční společenskou
místnost)
ICT vybavení k podpoře
přírodovědného vzdělávání
Záměry přes šablony

Záměr (nejistá realizace).

2016/2017
250 000,-

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

2016/2020

Záměr, plánují.

2016/2020

Záměr, plánují.

250 000,-

2016/2017

Záměr, plánují.

550 000,-

2017/2018

Možná z OP ŽP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

1 400 000,-

2017/2018

Pokud půjde o navýšení
kapacity, je možné čerpat z
IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.

120 000,-

2017
2016/2017

Nelze z IROP .
OP VVV

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2016, 2017“.
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
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43. Mateřská škola, Česká
Kamenice, Palackého 141,
příspěvková organizace
Palackého 141, 40721
Česká Kamenice
IČO: 72744758
RED_IZO: 600075354

Záměr přes šablony
Bezbariérová úprava objektu
MŠ, hlavní i boční vstup je
přístupný pouze po schodišti,
vnitřní prostory objektu
nejsou také řešeny jako
bezbariérové (schodolez,
výtah není možné realizovat
– památkové chráněný
objekt)
Řešení bezpečnosti dětí –
rekonstrukce oplocení
zahrady, úprava zahrady,
příjezdová cesta
Rekonstrukce sklepních
prostor na učebnu
individuální přípravy –
příprava předškolních dětí na
vstup do ZŠ – rekonstrukce 1
místnosti + pořízení vybavení
a pomůcek
Rekonstrukce ložnic –
stávající umakartové příčky
nevyhovují požárním
předpisům
Zabezpečovací zařízení u
vstupu do objektu – zajištění
bezpečnosti dětí
Rekonstrukce zimních zahrad
– využití jako učebny

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace

2017/2018

Záměr, plánují.

Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace

2017/2018

Záměr, plánují.

Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace

2016/2019

Záměr, plánují.

2016/2019

Záměr, plánují.

2016/2019

Záměr, plánují.

2017/2020

Záměr, plánují.

Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace
Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace
Bude
upřesněno
v rámci
aktualizace
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44. Mateřská škola Janov,
okres Děčín, Janov č.p. 57,
405 02 Janov
IČO: 75001829
RED_IZO: 600075303

Záměr přes šablony

45. Spolek nad Ploučnicí,
z.s. Františkov nad
Ploučnicí 8, 407 23
IČO: 03287289

Výuková včelnice

1 000 000,-

2017/2018

Půdní vestavba v budově
školní družiny + PD

2 000 000,-

2017

Celková výměna
vodovodních a tepelných
rozvodů

2 500 000,-

46. Základní škola Dr.
Miroslava Tyrše Děčín II,
Vrchlického 630/5,
příspěvková organizace
IČO: 72743573
RED_IZO: 600076512

Osvětlení venkovního hřiště

2016/2017

800 000,-

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr - plánují

Školní družina nelze
financovat z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

2017/2020

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

2017

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

Revitalizace školního dvora

2 300 000,-

2017/2019

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

Přístavba posilovny u
tělocvičny

3 000 000,-

2017/2018

Nelze z IROP

Zahrnuto do „Zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu
Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017“.

2016/2017

OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Záměr přes šablony
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