Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021 - 2027)
Identifikace školy
Název školy:

Zřizovatel:

Výdaje projektu v Kč:
IČ
organizace:

Název projektu:

Kraj realizace:

Obec
ORP:

Obec
realizace:

Obsah projektu:

Celkové
výdaje:

Číslo:

Přepočet
výdajů
EFRR:

Předpokládaný termín realizace:
Měsíc:

Rok:

Měsíc:

Rok:

1

Základní umělecká
škola Buštěhrad

Město
Buštěhrad

48705578

Projekt revitalizace
ZUŠ Buštěhrad

Středočeský

Kladno

Buštěhrad

Budování zázemí pro žáky, pedagogické i
nepedagogické pracovníky škol vedoucí k
vyšší kvalitě vzdělávání ve školách

10 000 000

7 000 000

2021

2025

2

Základní umělecká
škola Unhošť

Město
Unhošť

71001751

Vybudování učebny
pro výtvarný obor

Středočeský

Kladno

Unhošť

Rekonstrukce stávajícího průjezdu za
účelem zřízení učebny pro výtvarný obor
včetně souvisejících stavebních prací a
vybavení

3 000 000

2 100 000

2021

2027

3

ZŠ a MŠ Pod Budčí,
Zákolany

Obec
Zákolany

70991961

Keramická dílna

Středočeský

Kladno

Zákolany

Dovybavení keramické dílny

100 000

70 000

2022

2023

Schváleno v Kladně dne 25.10.2021 Řídícím výborem MAP III ORP Kladno… Předsedkyně ŘV

Typ projektu:
S vazbou na podporovanou oblast:
Cizí
jazyky:

Vendula
Hrabětová

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. 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.

Přírodní
vědy:

Stav připravenosti:
Zpracovaná
PD, zajištěné
Polytech. Práce s
výkupy, výběr Vydané
vzděl.:
dig. tech.: dodavatele SP ano/ne
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Digitálně podepsal
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