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

Číslo
řádku

1

2

Výdaje projektu v Kč

Název školy

Zřizovatel

IČ školy

IZO školy

RED IZO
školy

Mateřská
škola, Most,
Hutnická
2938,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

49872206

600083438

116 700 033

Mateřská
Škola, Most,
Lidická 44,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

72742364

666000212

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

ukončení
realizace

Typ projektu

2)

Stav připravenosti projektu
k realizaci

zajištění
stručný popis
hygienických
např.
navýšení kapacity požadavků u MŠ,
zpracovaná PD,
MŠ / novostavba
kde jsou
zajištěné
3)
nedostatky
MŠ
výkupy, výběr
identifikovány
dodavatele
4)
KHS

1 000 000,00 Kč

2017

2024

částečně
zrealizováno

ne

300 000,00 Kč

2019

2023

částečně
zrealizováno

ne

Inkluze v MŠ -zajištění bezbariérového přístupu

3 500 000,00 Kč

2019

2022

Most

Úprava školních zahrad - zabudování zahradních prvků
podporujících rozvoj motoriky dětí i se SVP. Vybudování center
mobility a dopravní výuky.

5 000 000,00 Kč

2019

2023

800 000,00 Kč

2019

2023

Zahrada

Ústecký kraj

Most

Most

Inovace zahradních prvků (dovybavení). Nové prvky přírodního
charakteru.

Polytechnická dílna

Ústecký kraj

Most

Most

Vybavení třídy nářadím, pomůckami, materiály, tematický koutek
(dílnička)

Bezbariérovost v MŠ

Ústecký kraj

Most

Most

666000212

Pobytem venku k inkluzi a
podpoře rozvoje dětí se SVP Ústecký kraj

Most

Interaktivní tabule

Ústecký kraj

Most

Most

Zkvalitnění práce s dětmi se SVP. Podpora multimediální
gramotnosti dětí v MŠ. Zakoupení interaktivní tabule včetně
příslušenství pro 6 školek

Učení v přírodě zážitkově

Ústecký kraj

Most

Most

Učení v přírodě - zimní zahrada. Centrum enviromentální výuky a
experimentování.

2 000 000,00 Kč

2019

2023

PC technika pro rozvoj dětí
se SVP.

Ústecký kraj

Most

Most

Nákup PC vybavení + instalace sítě. (Rozvoj myšlení, komunikace,
řeči, motoriky, kompenzační nástroje)

600 000,00 Kč

2019

2022

Vybavení PC techniyk pro
pedagogy z 16 školek.

Ústecký kraj

Most

Most

Vybavení PC techniky pro pedagogy s 16 školek.

400 000,00 Kč

2019

2021

Polytechnika v MŠ,
technické centrum.

Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování center k polytechnickým dovednostem, včetně
vybavení na MŠ (hoblice, skříňky…)

500 000,00 Kč

2019

2021

Polytechnikou k poznávání
řemesel.

Ústecký kraj

Most

Most

Nástroje a nářadí, pomůcky, knihy, encyklopedie, spotřební
materiál

400 000,00 Kč

2019

2023

40 000 000,00 Kč

2020

2022 x

zpracovává se
PD

Rozšíření kapacity mateřské
školy
odloučeného pracoviště
Albrechtická 414

Ústecký kraj

Most

Most

Navýšení kapacity zejména s ohledem na přijímání dětí mladších tří
let do MŠ - rekonstrukce 2 poschodí, výstavba výtahu, bezbariérové
úpravy

Rozšíření kapacity mateřské
školky odloučeného
pracoviště Albrechtická 414 KONEKTIVITA
Ústecký kraj

Most

Most

konetivita -rozvody internetu, wifi síť

2 500 000,00 Kč

2021

2022 x

zpracovává se
PD

Most

Vybavení jednotlivých tříd MŠ odpovídajícím nábytkem
(skříňky, stoly a židle), dětské koutky pro námětové hry,
relaxační pomůcky, kouty, učební pomůcky, stěnové panely
na rozvoj motoriky, vybavení leháren - postýlky, povlečení,
úložné skříně, vybavení dětských wc - úchyty na ručníky,
zrcadla, přepážky mezi wc, sušáky, wc pro personál a
pedagogy, sklad na čistící prostředky, šatna pedagogů, šatna
dětí, provozních, vybavení přípravné kuchyňky na kapacitu
nových tříd - nádobí, náčiní i spotřebiče, lednice, nerezové
vozíky, navýšení kapacity centrální kuchyně pro vyváření
jídel - nádobí, hrnce, gastro nádoby, spotřebiče, nádoby na
uchování jídel do výtahu. Vybavení kabinetu učitelek,
vybavení polytechnické učebny, ředitelny, tělocvičny....kryty
na topení s úložnými skříňkami. Mobilní koberce, lina,
gastro vybavení, spotřebiče, kuchyňské linky v přípravné
kuchyňce.

7 000 000,00 Kč

2021

2022 x

zpracovává se
PD

Rozšíření kapacity mateřské
školy odloučeného
pracoviště Albrechtická 414 VYBAVENÍ UČEBEN
Ústecký kraj

Most

vydané
stavební
povolení
ano/ne

3

4

5

Mateřská
škola, Most,
Růžová 1427,
příspěvková
organizace

Mateřská
škola, Most,
Antonína
Sochora 2937,
příspěvková
organizace

Mateřská
škola Lužice,
97

Statutární
město Most

Statutární
město Most

49872192

49872214

72743611

600083420

600083446

600083560

Odloučené pracoviště
Albrechtická 414 - zeleň

Ústecký kraj

Most

Most

Úprava venkovního prostranství

Rozšíření kapacit MŠ, či
využití stávajících

Ústecký kraj

Most

Most

Vytvoření tříd pro děti mladší 3let, ve vhodných prostorech na
území města Mostu-navýšení kapacity MŠ

Úprava školní zahrady

Ústecký kraj

Most

Podpora pěstitelství

Ústecký kraj

Vybudování dvou nových
tříd včetně polytechnické
dílny

zpracovává se
PD

100 000,00 Kč

2021

2022

5 000 000,00 Kč

2021

2023 x

Most

1 500 000,00 Kč

2019

2023

zpracovává se
PD

Most

Most

300 000,00 Kč

2019

2023

zpracovává se
PD

Ústecký kraj

Most

Most

Vytvoření dvou nových tříd včetně sociálního zázemí pro děti
včetně polytechnické dílny

10 000 000,00 Kč

2021

2022 x

zpracovaná
PD

Bezbariérovost

Ústecký kraj

Most

Most

Stavební úpravy pro bezbariérovost školky (vstupy, vchody,
bezbariérové WC)

1 000 000,00 Kč

2021

2023

zpracovává se
PD

Konektivita

Ústecký kraj

Most

Most

rozvody internetu, wifi síť

1 000 000,00 Kč

2021

2022

5 000 000,00 Kč

2020

2024 x

600083420

V rámci projektu budou přebudovány prostory sauny a bazénu na
multifunkční dílnu (polytechnika, výuka cizího jazyka, pokusy a
experimenty a výuka na interaktivní tabuli ve všech oblastech
vzdělávání dítěte). V rámci přebudování se musí zrušit bazén,
dorovnat podlaha, dále místo sauny vybudovat kabinet na ukládání
pomůcek, her, stavebnic atd. Je nutné zrušit sprchu a místo ní zřídit
umyvadlo. Dále bude nutné vyměnit osvětlení v rámci hygienických
požadavků na svítivost. V rámci projektu bude dílna vybavena stoly
a židlemi pro 28 dětí a interaktivní tabulí. Cílem projektu je
naplnění předpokladů optimálního rozvoje dítěte, je tedy nutné
volit vhodné formy a metody práce (prožitkové učení, kooperativní
učení, hra, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte, získávání
nových zkušeností a dovedností).

600083446

Navýšení kapacity MŠ Šikulové

Ústecký kraj

Most

Most

Přírodní učebna

Ústecký kraj

Most

Lužice

Altán s vybavením pro řemeslné, zahradnické a kreativní činnosti a
výuku.

500 000,00 Kč

2019

2023

Rekonstrukce
bezbariérového vstupu pro
děti a rodiče

Ústecký kraj

Most

Lužice

Bezbariérový nájezd a úprava vnitřních bariér (prahy, přechody
mezi místnostmi)

150 000,00 Kč

2019

2023

Keramická dílna

Ústecký kraj

Most

Lužice

Pořízení keramické pece včetně materiálního vybavení pro potřeby
školy a k využití pro spolupráci s rodiči

100 000,00 Kč

2019

2023

Zahrada smyslů k rozvoji
percepčního vnímání

Ústecký kraj

Most

Lužice

Vybavení zahrady, prvky k rozvoji smyslů (hmyzí domeček,
smyslový chodník, zvonkohra, bylinkový záhon atd.)

200 000,00 Kč

2019

2023

600083560

plánováno

ne

6

Mateřská
škola Obrnice,
okres Most,
příspěvková
organizace

70982210

600083268

600083268

Vybudování výtahu a
následné stavební a terénní
úpravy
Ústecký kraj

Most

Obrnice

Vybudování výtahu pro vozíčkáře, tělesně postižené ze strany
budovy

Rekonstrukce a modernizace
sociálních zařízení a
umýváren pro děti
s bezbariérovým přístupem Ústecký kraj

Most

Obrnice

Výměna vodoinstalace, umyvadel, WC, sprchy, podlahy

Vybudování sociálního
zařízení pro zaměstnance

7

70983381

600083683

Most

2019

2023

600 000,00 Kč

2019

2023

Obrnice

V prostorách bývalých skladů vybudovat sociální zařízení, WC,
sprcha, umyvadlo, podlaha, vodoinstalace, elektroinstalace,
vzduchotechnika

1 000 000,00 Kč

2019

2023

1 500 000,00 Kč

2019

2023

70 000,00 Kč

2019

2023

Vybudování bezbariérového
vstupu do MŠ
Ústecký kraj

Most

Obrnice

Celkově zrekonstruovat vchod do budovy- nájezd pro vozíčkáře,
instalace dveří s bezpečnostním senzorem na otevření, terénní
úpravy-chodníky)

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Nářadí a náčiní pro polytechnickou výchovu, environmentální
vzdělávání

800 000,00 Kč

2019

2023

1 000 000,00 Kč

2019

2023

„My se práce nebojíme“

Základní škola
a mateřská
škola Bečov,
okres Most,
příspěvková
organizace

Ústecký kraj

1 000 000,00 Kč

Digitalizace v MŠ

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Vybudování konektivity školy k vysokorychlostnímu internetu a
bezbariérového prostředí, pořízení 2 interaktivních tabulí či jiných
interaktivních pomůcek-koberec, stoleček. Tablety a notebooky pro
učitele

Venkovní polytechnická
dílna

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Šlo by o vybudování polytechnické dílny v prostorách zahrady MŠ –
altán, pracovní stoly s dětským nářadím, napojení na vodu.

„My se školy nebojíme“

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Vytvoření pracovního koutku – interaktivní tabule, tablety,
připojení na wifi, - rozvoj grafomotoriky, předčtenářských
dovedností i dalších

500 000,00 Kč

2019

2023

Polytechnikou k poznávání

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Vhodné nářadí a pomůcky a materiál pro práci v technickém
koutku.

500 000,00 Kč

2021

2027

Naše zahrada

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Inovace zahradních prvků (dovybavení). Nové herní prvky,
smyslové tabule, venkovní učebna, terénní úpravy

1 000 000,00 Kč

2021

2027

Třídy MŠ

Ústecký kraj

Most

Bečov

1 000 000,00 Kč

2020

2027

plánováno

ne

Rozvody internetu, wifi konektivita

Ústecký kraj

Most

Bečov

1 000 000,00 Kč

2020

2027

plánováno

ne

600083683

8

Základní škola
a Mateřská
škola Braňany

9

AMA SCHOOL
– základní
škola a
mateřská
škola
montessori
o.p.s.

70921768

25485920

600083926

691005371

600083926

Most

Speciální zastřešení a uzavření nově vzniklého prostoru átria,
zateplení a zaizolování
-----------------------------------------Vybavení nově vzniklého prostoru – spec. audio systém pro výuku
jazyků, spec. vybavení pro odbornou učebnu přírodních věd
Přirozená propojenost s venkovním arboretem jako součástí
odborné učebny-terénní úpravy, vysázení stromů, nové záhony,
vodní prvky, popisné tabule

15 000 000,00 Kč

2020

2025

Most

Výstavba nových odborných učeben I. a II., prostor pro
neformální a zájmové vzdělávání, sportovní sálek, kabinety
a zázemí pro pedagogické a nepedagogické pracovníky,
nová sociální zařízení a technická místnost. Komunitní
prostor (přednáškový sál) pro setkávání s odbornou a
laickou veřejností. Služební byt.

90 000 000,00 Kč

2021

2027

691005371
Interaktivní učebna
přírodních věd a jazyků s
venkovním arboretem

Ústecký kraj

Most

Výstavba nového druhého
NP nad celou stávající
budovou Ama school.
Plus rekonstrukce stávající
budovy včetně modernizace
současných technologických
zařízeních jako jej kotelna,
vzduchotechnika a
klimatizace.

10

ADVENTURE
MONTESSORI
ACADEMY mateřská
škola Sovička
s.r.o.

28740726

181027313

Ústecký kraj

Most

Ústecký kraj

Most

691002941

Zpracováno

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

1

Název projektu
Název školy

Zřizovatel

IČ školy

IZO školy

RED IZO školy

Základní
škola, Most,
Svážná 2342,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

49872184

600083667

600083667

Kraj realizace

Obec s rozšířenou
Obec
působností realizace
realizace

Obsah projektu
celkové výdaje projektu

z toho
předpokládané
způsobilé výdaje
EFRR

zahájení
realizace

ukončení
realizace

přírodní
vědy3)

cizí jazyky

polytech.
vzdělávání4)

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

konektivita

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

Výtah do školy

Ústecký kraj

Most

Most

Stavba vnějšího výtahu skleněný panoramatický výtah
přístupný z budovy školy

4 000 000,00 Kč

2020

2025

Plánováno

Výměna dveří a
zárubní, rozšíření
vstupních prostorů

Ústecký kraj

Most

Most

Modernizace s ohledem na
bezbariérovost

3 000 000,00 Kč

2020

2024 x

zpracovává se
PD

Most

Nástavba na střeše školní
budovy, přístupná z učebny
biologie. Skleník bude sloužit k
praktické výuce předmětů
přírodních věd.

1 500 000,00 Kč

2020

2024

x

Most

Modernizace vybavení
odborných a kmenových
učeben, sloužícího ke
zkvalitnění výuky odborných
předmětů

1 500 000,00 Kč

2020

2024 x

x

Most

Rekonstrukce povrchu dvora
školy, vybudování přístupového
chodníku do prostoru učeben v
přírodě v areálu školy.

1 000 000,00 Kč

2020

2022 x

x

Projekt bude zaměřen na
přestavbu "spalovny" na
multifunkční učebnu
polytechnického vzdělávání
(kovárna, keramická dílna,
truhlárna, žákovská dílna)

10 000 000,00 Kč

2020

2025

Skleník

3D tiskárna,
interaktivní tabule

Terénní úpravy
areálu školy

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Most

Most

Most

Multifunkční učebna
polytechnického
vzdělávání
Ústecký kraj

Most

Most

Odborná učebna
informatiky vybavení nábytkem a
technologiemi
Ústecký kraj

Most

Most

2 500 000,00 Kč

2022

2026 x

Odborná učebna
přírodních věd s
virtuální realitou vybevní nábytkem a
technologiemi
Ústecký kraj

Most

Most

2 500 000,00 Kč

2022

2026

Odborná učebna
cizích jazyků vybavení nábytkem a
technologiemi
Ústecký kraj

Most

Most

2 500 000,00 Kč

2022

2026 x

Konektivita modernizace datové
sítě pro splnění
Standardu
konektivity škol, dle
pravidel IROP;
kabelový i WI-FI
segment
Ústecký kraj

Most

Most

3 500 000,00 Kč

2022

2026 x

plánováno

x

zpracovává se
PD

x

zpracovává se
PD

x

zpracovává se
PD

x

x

zpracovává se
PD

x

x

zpracovává se
PD

x

zpracovává se
PD

x

x

x

x

x

zpracovává se
PD

vydané
stavební
povolení
ano/ne

2

Základní
škola, Most,
U Stadionu
1028,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

47326409

600083781

Odborná učebna pro
výuku jazyků
Ústecký kraj

Odborná učebna pro
praktické činnosti
Ústecký kraj
Bezbariérovost a
úprava sociálních
zařízení pro
vozíčkáře
Ústecký kraj

Rekonstrukce
prostor školní cvičné
kuchyně
Ústecký kraj

Konektivita školy

Rekonstrukce PC
učebny

Oprava školního
sportovního areálu

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vybudování dvou
učeben ve
venkovním arboretu Ústecký kraj

3

4

Základní
škola, Most,
Václava
Talicha 1855,
příspěvková
organizace

Základní
škola, Most,
Zlatnická 186,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

Statutární
město Most

47325615

49872265

600083811

600083888

Most

Specializovaný systém pro
výuku cizích jazyků,
audiovizuální technologie
(interaktivní tabule, datová
projekce, ozvučení učebny)

2 800 000,00 Kč

2022

2023 x

Most

Specializované vybavení a
nábytek pro odborné učebny,
rozvody pro AV, IT technologie,
slaboproud, řešení zastínění a
osvětlení učeben - drobné
stavební úpravy

3 500 000,00 Kč

2022

2023

Most

Řešení bezbariérovosti budovy
školy včetně úpravy sociálního
zařízení

1 200 000,00 Kč

2022

2023

Most

Rekonstrukce prostor cvičné
kuchyně - zpracování projektové
dokumentace s dodržením
podmínek bezbariérovosti.
Stavební úpravy
(elektroinstalace, rozvod vody),
úprava stěn (štukování), výměna
lina včetně stěrky, nákup a
montáž nového nábytku a
vybavení.

1 400 000,00 Kč

2022

2023

Most

Cílem je zajistit kvalitní
internetové připojení v celé
škole, rozvody do tříd,
odborných učeben; doprovodná
aktivita

3 500 000,00 Kč

2022

2023

x

vnitřní

Most

Modernizace PC učebeny
obnovení stávajících zastaralých
PC , instalace, antiviry +
přestavba tříd

2 500 000,00 Kč

2022

2023

x

vnitřní

rozpracovaný

Most

Stávající školní areál nesplňuje
technické parametry a je již
několik let uzavřen

venkovní

Žádný z
ukazatelů není
zpracován

ne

Most

Vybudování venkovní 2učeben v
prostoru arboreta na pozemku
školy

venkovní

Žádný z
ukazatelů není
zpracován

ne

600083781

Most

Most

Most

Most

Most

Most

5 000 000,00 Kč

2022

x

x

vnitřní

rozpracovaný

x

vnitřní

rozpracovaný

vnitřní

rozpracovaný

vnitřní

rozpracovaný

x

2023

2 000 000,00 Kč

2022

2023

2 500 000,00 Kč

2021

2025

900 000,00 Kč

2021

2025

700 000,00 Kč

2023

2025

600 000,00 Kč

2023

2025

x

rozpracovaný

600 083 811

Vybudování odborné učebny
pro výuku přírodních věd. Před
realizací učebny je nutné
přemístit odbornou učebnu pro
pracovní činnosti (kuchyňku),
vybourání stěny, demontáž
staré kuchyňské linky, úprava
stěn (štukování), výměna lina
včetně stěrky, rozvody vody a
elektřiny, instalace nábytku
(pracovní stoly) a úložných
skříní, nákup odpovídajících
učebních pomůcek. PC,
interaktivní tabule s pevným
připojením k internetové síti,
pylonová tabule překrývající
interaktivní tabuli

600083888

Vybudování odborné
učebny pro výuku
přírodních věd
Ústecký kraj

Most

Most

Rekonstrukce
prostor pro zřízení
školní cvičné
kuchyně

Most

Most

Ústecký kraj

X

X

X

plánováno

plánováno

Prostory byly v minulosti
odděleny vnitřní příčkou, kterou
je nutné demontovat, budou
renovovány povrchové úpravy
stěn i podlahy (pokládka lina
včetně stěrky), bude vybavena
specializovaným nábytkem, PC,
V současné době je v učebně 12
PC, nově bude vybudováno 22
PC stanic s rozvody a kabelovým
připojením k internetu.

Rekonstrukce a
zvětšení prostoru PC
učebny
Ústecký kraj

Most

Most

Bezbariérovost a
úprava sociálních
zařízení pro
vozíčkáře

Most

Most

Ústecký kraj

Rekonstrukce prostor pro
vybudování nové cvičné
kuchyně - zpracování projektové
dokumentace s dodržením
podmínek bezbariérovosti.
Stavební úpravy (spojení dvou
místností), úprava stěn
(štukování), výměna lina včetně
stěrky, nákup a montáž nové
kuchyňské linky, nákup jídelních
stolů a židlí; součástí i
rekonstrukce stávajícího
sociálního zařízení (WC a
koupelna)

Řešení bezbariérovosti budovy
školy včetně úpravy sociálního
zařízení

X

plánováno

plánováno

5

Základní
škola, Most,
Jakuba
Arbesa 2454,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

47326204

600083675

600083675

Školní poradenské
pracoviště

Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování (přestavba) prostor
pro zřízení školního
poradenského pracoviště, nákup
nábytku pro pedagogy i žáky
(vybavení pracovního prostoru
pro žáky), PC a tiskárna,
připojení k internetové síti

Rekonstrukce
prostor pro zřízení
žákovské knihovny

Ústecký kraj

Most

Most

Most

70 000,00 Kč

2021

2025 X

Nové zřízení žákovské knihovny
s možností výuky

400 000,00 Kč

2020

2025

Projekt bude zaměřen na nové
uspořádání a vybavení učebny
funkčním nábytkem, včetně
moderních učebních pomůcek a
interaktivní tabule.

500 000,00 Kč

2019

2023

350 000,00 Kč

2019

2021

X

2 000 000,00 Kč

2020

2022

X

2 500 000,00 Kč

2022

2024

800 000,00 Kč

2023

2024

2 500 000,00 Kč

2022

2023

1 500 000,00 Kč

2022

2023

Vybudování odborné jazykověpočítačové laboratoře pro výuku
cizích jazyků (vč. pořízení
vybavení) ze stávajících
počítačových učeben – nákup
nábytku, PC stanic, serveru,
nové síťové rozvody, switche,
dataprojektor; zajištění
bezbariérového přístupu do
učebny

2 500 000,00 Kč

2022

2023 x

Rekonstrukce učebny fyziky a
chemie – zavedení nového
elektrického rozvodu, rozvodu
plynu, digitální sítě, nábytku a
pomůcek, interaktivní tabule;
zajištění bezbariérového
přístupu do učebny

2 500 000,00 Kč

2022

2023

Rekonstrukce učeben cizích
jazyků – zavedení interaktivní
jazykové učebny, nákup PC
stanic, vizualizéru, interaktivní
tabule, nábytku; zajištění
bezbariérového přístupu do
učeben

2 500 000,00 Kč

2022

2023 x

Konektivita

rozvody internetu, wifi síť

2 500 000,00 Kč

2022

2023

příprava PD

Zeleň

úprava venkovního prostranství

100 000,00 Kč

2022

2023

příprava PD

Rekonstrukce a
vybavení učebny
fyziky

Ústecký kraj

Most

X

X

X

X

x

vnitřní

plánováno

vnitřní

plánováno

venkovní

Plánováno

X

Vybavení stávající učebny
novými stoly, židlemi a novými
PC

Modernizace druhé
učebny informatiky

Vybudování učebny
robotiky

6

Základní
škola, Most,
Vítězslava
Nezvala
2614,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

47326328

600083772

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Most

Most

Most

Most

Projekt bude zaměřen na
vybudování nové učebny
robotiky a nákupu učebních
pomůcek pro výuku robotiky
Projekt bude zaměřen na
rekonstrukci, nové uspořádání a
vybavení učebny funkčním
nábytkem, včetně moderních
učebních pomůcek, dále na
zkvalitnění výuky přírodních věd
zapojením moderních
technologií do výuky.

Rekonstrukce a
modernizace učebny
chemie a přírodních
věd
Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování nového
hřiště
Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování hřiště pro školní
družinu a přípravnou třídu
včetně herních prvků

Vybudování
bezbariérového WC

Most

Most

Vybudování bezbariérového WC

X

X

600083772

Ústecký kraj

Rekonstrukce –
modernizace učebny
technické výuky dílen
Ústecký kraj

Rekonstrukce –
modernizace učebny
informatiky VT 1,
učebny chemie a
fyziky a dvou učeben
cizích jazyků
Ústecký kraj

Plánováno

Rekonstrukce učebny, nákup
strojového příslušenství, nákup
nového nábytku; zajištění
bezbariérového přístupu do
učebny

Most

Most

Most

Most

x

x

příprava PD

x

příprava PD

x

příprava PD

x

příprava PD

7

Základní
škola, Most,
Zdeňka
Štěpánka
2912,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

47326239

600083870

Bezbariérová škola

Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování výtahů k objektům
školy (ev. Jiné vhodné řešení
bezbariérovosti), stavební
úpravy soc. zařízení, nájezdové
rampy, rozšíření vstupních dveří
a další potřebné úpravy.

Jazykové učebny

Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování dvou jazykových
učeben.

3 000 000,00 Kč

2022

2024 x

Venkovní arboretum
s učebnou
Ústecký kraj

Most

Most

Vybudování venkovní učebny a
arboreta na pozemku školy,
renovace skleníku.

1 200 000,00 Kč

2021

2022

Renovace
Vybudování učeben
ICT

Most

Most

Renovace Vybudování učeben
ICT - doplnění 3D
technologiemi.

2 500 000,00 Kč

2021

2023

x

x

zpracovává se
studie

Most

Výstavba nových odborných
učeben se zázemím pro učitele i
žáky, bezbariérové WC.

20 000 000,00 Kč

2021

2024 x

x

x

zpracovává se
studie

Most

Pořízení mobilní učebny pro
výuku cizích předmětů a
přírodovědných předmětů.
Rozšíření konektivity na škole.

2 500 000,00 Kč

2022

2023 x

1 000 000,00 Kč

2019

2023

1 500 000,00 Kč

2021

2024

400 000,00 Kč

2019

2022

600083870

Výstavba nových
učebních prostor

Ústecký kraj

Ústecký kraj

ICT ve výuce, konektivita
Ústecký kraj

8

Základní
škola, Most,
Obránců míru
2944,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

830984

600083730

Most

Most

9

Statutární
město Most

47324082

600083900

600 083 900

10

Základní
škola, Most,
J. A.
Komenského
474,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

47324180

600083764

600083764

2021

2025

x

x

Vybudování
venkovní učebny

Ústecký kraj

Most

Most

Výstavba altánu v areálu školy
se sezením pro jednu třídu pro
sběr přírodního materiálu,
ekologickou výchovu,
výtvarného ateliéru aj.

Programování a
robotika

Ústecký kraj

Most

Most

Vybavení učebny pro výuku
programovaní, robotiky a
alogritmické logiky

Zpevnění nástupní
plochy

Ústecký kraj

Most

Most

Zpevnění nástupní plochy pro
jednotky IZH a zásobování
organizace

3 000 000,00 Kč

2019

2022 x

600083730

Základní
škola, Most,
Rozmarýnová
1692,
příspěvková
organizace

3 000 000,00 Kč

Ústecký kraj

Most

Most

Rekonstrukce místnosti
určených pro činnost školního
klubu, včetně pořízení vybavení
školního klubu

Modernizace
odborné učebny pro
polytechniku
Ústecký kraj

Most

Most

Zkvalitnění výuky pro
polytechnické vzdělávání (dílny)

500 000,00 Kč

2019

2022

Ústecký kraj

Most

Most

Vytvoření naučné stezky, úprava
mobiliáře

200 000,00 Kč

2019

2022

Školní klub

Naučná stezka

x

x

zpracovává se
studie

x

x

x

zpracovává se
studie

plánováno

x

x

x

zpracovává se
studie

Plánováno

ne

plánováno

ne

plánováno

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Základní
škola, Most,
Okružní 1235,
příspěvková
organizace
Základní
škola a
mateřská
škola Bečov,
okres Most,
příspěvková
organizace

Statutární
město Most

47326417

600083748

600083748
Školní poradenské
pracoviště

70983381

600083683

13

14

Základní
škola
Obrnice,
okres Most,
příspěvková
organizace

70982236

600083926

600083802

Most

1 000 000,00 Kč

2019

2023 x

x

x

1 500 000,00 Kč

2020

2027

x

x

ano

plánováno

ne

300 000,00 Kč

2020

2027

x

ano

plánováno

ne

x

plánováno

ne

x

plánováno

ne

x

x

Úprava školní zahrady ZŠ - 2
části odpočinková (altán,
učebna) a výuková (ekosystémy,
pěstitelství)

Zahrada

70921768

Most

600083683

Ústecký kraj

Most

Bečov

Cvičná domácnost

Ústecký kraj

Most

Bečov

Vybudování učebny, která
připraví žáky ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí na
život

Odborné učebny

Ústecký kraj

Most

Bečov

Vybudování učeben ICT,
přírodních věd cizích jazyků

3 000 000,00 Kč

2020

2027 x

x

x

x

Rozvody internetu,
wifi - konektivita

Ústecký kraj

Most

Bečov

MŠ i ZŠ

1 000 000,00 Kč

2020

2027 x

x

x

x

Bečov

rekonstrukce a modernizace
prostorů a učeben předškolního
vzdělávání

1 000 000,00 Kč

2020

2027

x

1 500 000,00 Kč

2020

2027

x

Třídy MŠ

Základní
škola a
Mateřská
škola
Braňany

Ústecký kraj

Vybudování (přestavba) prostor
pro zřízení školního
poradenského pracoviště

Ústecký kraj

Most

Zájmové vzdělávání

Ústecký kraj

Most

Bečov

Modernizace učeben
neformálního a zájmového
vzdělávání v rámci návaznosti
na přírodní vědy a digitální
kompetence

ICT

Ústecký kraj

Most

Braňany

Rekonstrukce počítačové
učebny

300 000,00 Kč

2021

2023 x

Internet

Ústecký kraj

Most

Braňany

zvýšení konektivity školy

250 000,00 Kč

2021

2023 x

x

Obrnice

Revitalizace vnitrobloku školy atria, temperované venkovní
učebny (k využití během větší
části školního roku ve všech
předmětech) skleníky, dílny,
přístřešky, pergoly, amfiteátr –
vystoupení žáků, setkávání s
rodiči a veřejností.

6 000 000,00 Kč

2021

2027 x

x

920 000,00 Kč

2022

2025

x

2 000 000,00 Kč

2022

2025

x

x

x

x

x

x

x

x

600083926

6000083802

Atrium

Ústecký kraj

Most

x

x

Obnova, doplnění a
modernizace zastaralé a
nefunkční odborné učebny
fyziky a chemie, vytvoření
vhodných podmínek pro
zavedení nových metod výuky
s využitím moderního vybavení
ve výuce odborných
předmětů.Výpočetní a
multimediální technikainteraktivní tabule,
dataprojektor, vizualizér,
notebook, tiskárna, barevná
kopírka, digitální kamera,
fotoaparáty, interiérové vitríny,
pomůcky pro výuku žáků:
mechanika, stavebnice modelů
funkčních zařízení solárních,
optických a polovodičových,
magnetická optická sada s
magnetickou tabulí, žákovské
soupravy pro magnetismus a
elektromagnetismus mikroskop
s USB kamerou, tellurium,
laboratorní soupravy pro školní
chemické pokusy, měřící
systémy pro výuku chemie,
souprava pro chromatografii,
digitální váhy a další

Modernizace učebny
Př-Ch-F
Ústecký kraj

Most

Obrnice

ŠD- Přebudování
bytu školníka na
školní družinu

Ústecký kraj

Most

Obrnice

Byt velikosti 2+1, 57 m2,
přizpůsobit podmínkám
kolektivu 25 žáků. Provést
opravu elektroinstalace + nové
osvětlení, vybudování
dostatečného počtu sociálních
zařízení + odpady , linoleum,
malba prostor včetně
omyvatelných soklů, zavedení
internetu, TV

x

x

x

x

x

15

AMA SCHOOL
– základní
škola a
mateřská
škola
montessori
o.p.s.

25485920

691005371

Interaktivní učebna
přírodních věd a
jazyků s venkovním
arboretem

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Rozšíření II. stupně
ZŠ (modulová
stavba)
Ústecký kraj
Výstavba nového
druhého NP nad
celou stávající
budovou Ama
school.
Plus rekonstrukce
stávající budovy
včetně modernizace
současných
technologických
zařízeních jako jej
kotelna,
vzduchotechnika a
klimatizace.

Ústecký kraj

16

4677846

691009406

17

18

Most

2020

2025 x

x

x

x

Most

Most

2 000 000,00 Kč

2021

2023 x

x

x

x

Most

Vybudování samostatné třídy
pro 3. trojročí s vlastním
zázemím odločeným od hlavní
budovy školy - modulová stavba

Most

5 000 000,00 Kč

2022

2027 x

x

x

x

Most

Výstavba nových odborných
učeben I. a II., prostor pro
neformální a zájmové
vzdělávání, sportovní sálek,
kabinety a zázemí pro
pedagogické a nepedagogické
pracovníky, nová sociální
zařízení a technická
místnost. Komunitní prostor
(přednáškový sál) pro
setkávání s odbornou a
laickou veřejností. Služební
byt.

Most

90 000 000,00 Kč

2021

2027 x

x

x

x

Most

Nákup nábytku, interaktivní
tabule vybavení notebooky pro
pedagogy a tablety pro žáky
(min. 30ks)

400 000,00 Kč

2018

2023 x

x

x

x

200 000,00 Kč

2020

2025 x

x

x

x

691009406
Modernizace učeben
pro výuku
Ústecký kraj

Vytvoření učebny PřCh-F
Ústecký kraj
Základní
škola prof.
Zdeňka
Matějčka,
Most, Zdeňka
Štěpánka
340,
příspěvková
organizace
Základní
škola a
Střední škola,
Most, Jana
Palacha 1534,
příspěvková
organizace

15 000 000,00 Kč

Vybudování dílny pro děti, které
by mohly děti v rámci
volnočasových aktivit a v rámci
vyučování aktivně využívat

691005371

Školní klub - dílny

Soukromá
základní
škola
OPTIMA
s.r.o.

Most

Speciální zastřešení a uzavření
nově vzniklého prostoru átria,
zateplení a zaizolování
-----------------------------------------Vybavení nově vzniklého
prostoru – spec. audio systém
pro výuku jazyků, spec. vybavení
pro odbornou učebnu
přírodních věd
Přirozená propojenost s
venkovním arboretem jako
součástí odborné učebnyterénní úpravy, vysázení
stromů, nové záhony, vodní
prvky, popisné tabule

62209485

600023630

600023630

63125382

110010671

600023648

Most

Most

Most

Vybudování odborné učebny
fyziky a chemie, vytvoření
vhodných podmínek pro
zavedení nových metod výuky s
využitím moderního vybavení ve
výuce odborných předmětů.

x

x

x

zpracována PD

ne

x

plánováno

ne

x

plánováno

ne

x

x

plánováno

ne

Ano - se SVČ

předběžný
výběr

ne

plánováno

ne

Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027)
Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení)

Číslo
řádku

1

2

Výdaje projektu v Kč

Název projektu
Název organizace

Středisko volného času,
Most, Albrechtická 414,
příspěvková organizace

Grid Consulting &
Trading s.r.o.

Zřizovatel (název)

IČ organizace

4

Bridge Academy, z. s.

Junák – český skaut,
středisko Oheň Most, z.
s., Třída SNP 1191, 434
01 Most,

Obec s rozšířenou
působností realizace

Předpokládaný termín
realizace měsíc, rok

Typ projektu

Stav připravenosti projektu
k realizaci

2)

s vazbou na podporovanou oblast
Obec realizace

z toho
předpokláda
celkové výdaje projektu
né způsobilé
výdaje EFRR

Stručný popis investic projektu

zahájení
realizace

ukončení
realizace

cizí jazyky

3)

práce s
digitálními
5)
tech.

polytech.
4)
vzdělávání

přírodní vědy

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

vydané
stavební
povolení
ano/ne

72059419

4285646

Inovační a vzdělávací centrum
BRIDGE714

3

Kraj realizace

1)

26672073

BRIDGE Academy – vzdělávání IT
technologií – obecně + kroužky
Minecraftu a LEGO Mindstorms

413 24 919
Centrum pro neformální výuku
polytechnických a
přírodovědných oborů

5

Základní umělecká
škola F. L. Gassmanna,
Most, Obránců míru
2364, příspěvková
organizace

47324261

6

Základní umělecká
škola, Most, Moskevská
13, příspěvková
organizace

47324147

BRIDGE714 nabídne regionu Mostecka unikátní platformu
pro vzdělávání a aplikaci polytechnických znalostí
(především spojených s informačními technologiemi) dětí,
dospívajících i dospělých; to vše spojeno s rozvojem
jazykových znalostí. Zásadní bude spolupráce s partnery z
oblasti vzdělávání, výzkumu i průmyslu, se kterými budou
realizovány inovační workshopy a přednášky s praktickými
ukázkami využitelných technologií.

8 000 000,00 Kč

2017

2023 x

x

Akademie bude cílit svými aktivitami na podporu
technického vzdělávání a výuky cizích jazyků formou
neformálního a zájmového vzdělávání pro všechny věkové
skupiny. Vzdělávání bude probíhat formou přednášek,
odborných diskuzí, seminářů, kurzů a školení. Do akademie
budou přizváni externisté z řad IT partnerů a rodilí mluvčí,
kteří se programově zapojí.BRIDGE Academy bude
pokračovat v rozvoji dětí ze ZŠ Mostecka v rozvoji jejich
programovacích a robotických dovedností. Konkrétně
realizací kroužků Programování v Minecraftu a stavění
robotů na platformě LEGO Mindstorms.

5 000 000,00 Kč

2016

2023 x

x

Rekonstrukce a adaptace prostor pro rozvoj výuky
přírodovědných oborů, polytechniky a digitálních
kompetencí - nákup nemovitosti, zajištění bezbariérovosti
objektu, vybavení učeben, pořízení didaktických pomůcek,
herních a vzdělávacích prvků a pomůcek, 20 ks PC a dalších
ICT pomůcek a zařízení pro neformální vzdělávání a výuku.

3 500 000,00 Kč

2020

2023

Mgr. Petra
Trojnová

x

x

x

Digitálně podepsal
Mgr. Petra Trojnová
Datum: 2021.06.03
14:52:41 +02'00'

