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Seznam zkratek:
CLIL

Content and language integrated learning (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka)

DO

Doporučená opatření

EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

IT

Informační technologie

ICT

Informační a komunikační technologie

IROP

Integrovaný regionální operační program

KAP

Krajský akční plán

LVA

Lednicko-valtický areál

MAS

Místní akční skupina

MAP

Místní akční plán

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

OHK

Okresní hospodářská komora

OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ORP

Obec s rozšířenou působností

OSPOD

Odbor sociálně-právní ochrany dětí

PO

Prioritní opatření

SO

Správní obvod

SR

Strategický rámec

SŠ

Střední školy

SVP

Speciální vzdělávací potřeby

ŠVP

Školní vzdělávací program

RVP

Rámcový vzdělávací program

VO

Volitelná opatření

VŠ

Vysoká škola

ZŠ

Základní škola

ZUŠ

Základní umělecká škola
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I.

Vize
Každé dítě a každý žák mají možnost maximálně rozvíjet svůj potenciál
v prostředí bezpečného a otevřeného klimatu školy, jsou motivováni ke
vzdělávání v klíčových kompetencích, je v nich posilována touha po vědění a
jsou soustavně připravováni na úspěšnou cestu životem.



Školy a školská zařízení v území ORP Břeclav spolu vzájemně spolupracují a sdílejí
zkušenosti.
Rodiče a pedagogové si uvědomují důležitost vzájemné spolupráce založené na
respektu a důvěře a vzájemně ji rozvíjejí.
Vzdělávací instituce v území ORP Břeclav uplatňují inkluzívní přístup a rozvíjí klíčové
kompetence dětí a žáků.
Bezpečné a otevřené klima ve školách podporuje vzájemnou toleranci a respekt mezi
dětmi a žáky.
Motivovaní pedagogové v dětech a žácích aktivně rozvíjí individualitu a touhu po
poznání a jsou pro ně nositeli pravidel a hodnot.
Za účelem rozvoje individuálních potřeb každého dítě a žáka je ve školách zajištěno
kvalitní a dostupné materiálně-technické zázemí. Ve školách je vytvořeno takové
prostředí a podmínky, které pedagogy motivuje k práci a děti a žáky ke vzdělávání
a studiu.
Všichni dotčení lokální aktéři ve vzdělávání spolu vzájemně aktivně komunikují a
spolupracují, a to s cílem rozvíjet kulturní, ekologickou, sociální a společenskou
funkci škol a školských zařízení v území ORP Břeclav a v nelepším zájmu vzdělávání
dětí a žáků.









Výše uvedená Vize byla definována ve vzájemné součinnosti a na základě sdílení
představ všech aktérů v území a stanovuje žádoucí změny, kterých má být dosaženo. Je
také zřetelným rámcem pro spolupráci při uskutečňování stanovených žádoucích změn.

II.

Popis zapojení aktérů

Tvorba a realizace MAP v ORP Břeclav plně respektuje hlavní principy komunitního
plánování, v souladu s nimi byl také vytvořen Strategický rámec MAP pro území působnosti
ORP Břeclav. Principy komunitního plánování poskytují všem aktérům ve vzdělávání aktivní
podíl na plánování, změnách i rozhodování zodpovědných orgánů – zásadní je účast
veřejnosti. Právě sdílení zkušeností a potřeb napříč všemi zainteresovanými aktéry umožní
co nejlépe naplánovat kroky ke změně a využít dostupné zdroje (a nacházet zdroje nové)
k maximalizaci užitku a spokojenosti.
Jako realizátor projektu byl po diskuzi v území ORP Břeclav stanoven Dobrovolný
svazek obcí LVA.
Byla vytvořena fungující platforma partnerství a spolupráce mezi všemi relevantními
aktéry. Jejím cílem je zajištění dostatečné a funkční výměny zkušeností a názorů a posílení
vazeb stávajících a také vytvoření vazeb nových.

Řídící výbor a jeho činnost
Za účelem sestavení Řídícího výboru, byli postupně v průběhu jeho tvorby osloveni
všichni povinní aktéři v souladu s požadavky projektu, a to formou e-mailu nebo formou
osobního jednání, kdy jim byl představen projekt MAP v ORP Břeclav a nabídnuta možnost
spolupráce. Aktuálně Řídící výbor tvoří - zástupci zřizovatelů, zástupci učitelů, zástupci
ředitelů MŠ a ZŠ, zástupce KAP, zástupce MAS, zástupce kraje, zástupce zaměstnavatelů,
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zástupci neformálního a volnočasového vzdělávání, zástupce podnikatelského sektoru
v území ORP Břeclav, zástupce ZUŠ, zástupce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti,
zástupce ASZ, realizátora MAP a realizačního týmu MAP. Ve spolupráci s řediteli MŠ a ZŠ
byli také osloveni zástupci rodičů.
Na svém prvním jednání (16.8.2016) byly Řídícím výborem ustanoveny pracovní
skupiny a výběr jejich členů, dále byl odsouhlasen Status a Jednací řád Řídícího výboru.

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny byly vytvořeny na základně povinných, doporučených a volitelných
opatření MAP. Celkem byly zformovány čtyři pracovní skupiny:


Předškolní vzdělávání a péče



Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem



Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání



Kariérové poradenství v základních školách

Členové pracovních skupin byli osloveni na základě návrhu odborného garanta, který
velmi dobře zná problematiku v území, a také na doporučení Řídícího výboru, snahou bylo
zainteresovat do pracovních skupin odborníky a leadery. Doposud se uskutečnily za každou
pracovní skupinu vždy tři schůzky. Výstupem dosavadní činnosti pracovních skupin jsou
SWOT-3 analýzy pro všechna relevantní opatření, které byly významným podkladem pro
další kontinuální práci na projektu.

Dotazníkové šetření - rodiče
Aby byly lépe rozpoznány preference a priority rodičů dětí a žáků do 15 let věku
v otázce vzdělávání, bylo realizováno dotazníkové šetření zaměřené na rodiče dětí a žáků
do 15 let. Dotazníkové šeření se uskutečnilo za podpory MŠ a ZŠ v území ORP Břeclav, kdy
tyto školy umožnily zveřejnění informace o probíhajícím průzkumu na svých webových
stránkách. Dotazníkové šetření probíhalo v termínu od června do října 2016.

Setkání se zástupci škol a školských zařízení a vzdělávací aktivity
Dne 20.9.206 se uskutečnila konference pro ředitele mateřských a základních škol ve
SO ORP Břeclav. Zástupci realizačního týmu přítomné účastníky konference informovali o
plánu vzdělávacích aktivit, aktivitách škol a aktivitách spolupráce. V listopadu 2016 byl
zahájen cyklus seminářů pro účastníky z řad MŠ a ZŠ, který, mimo jiné, přispěje k lepšímu
uchopení zvolených opatření MAP při jeho realizaci v území.

Investiční priority škol, školských zařízení a dalších relevantních institucí
Kontinuálně probíhal sběr investičních priorit od škol a školských zařízení v území
ORP Břeclav, a to formou osobních pohovorů nebo prostřednictvím elektronické pošty. Za
stejným účelem byly osloveny také instituce nabízející neformální a volnočasové vzdělávání
a ZUŠ.

Připomínkování Vize
Návrh Vize byl schválen na jednání Řídícího výboru dne 15.11.2016 a následně byl
zaslán zástupcům mateřských a základních škol v ORP Břeclav k připomínkám. S výzvou
k veřejnosti k připomínkování byl návrh Vize zveřejněn také na webových stránkách projektu
a dále jej obdrželi také všichni zřizovatelé v území z ORP Břeclav.
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Publicita
Za účelem zvýšení povědomí o projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav
byla zprovozněna internetová stránka www.map-breclavsko.cz, kde jsou pravidelně
zveřejňovány informace pro veřejnost a školy a další aktivity související s projektem.
Informace o projektu a akcích realizovaných v jeho rámci byly zveřejňovány také na
některých webech mateřských a základních škol v území ORP Břeclav. Zápisy z pracovních
skupin a další relevantní informace jsou také v širokém plénu všech cílových skupin sdíleny
formou elektronické pošty.
Schválení Strategického rámce MAP v ORP Břeclav proběhlo dne 06.12.2016,
aktualizace záměrů a SR MAP je možná vždy po 6 měsících.

III.

Popis priorit a cílů

Kromě tří povinných opatření MAP byla zvolena (Řídícím výborem) také doporučená,
průřezová a volitelná témata MAP, a to na základě dostupných informací, výsledků
agregovaného dotazníkového šetření MŠMT a po vzájemné diskuzi. Přičemž všechna tato
opatření vychází z potřeb a z požadavků území.

Povinná opatření MAP (PO)
1. Předškolní vzdělávání a péče:dostupnost-inkluze-kvalita (PO1)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (PO2)

3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (PO3)
Doporučená opatření MAP (DO)
1. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků (DO1)
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (DO2)
3. Kariérové poradenství v základních školách (DO3)

Volitelná (a průřezová) opatření MAP (VO)
1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků (VO1)
2. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (VO2)
3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (VO3)
4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (VO4)
5. Investice do rozvoje kapacit základních škol (VO5)

Seznam priorit a cílů – stanovení SWOT-3 analýz
PRIORITA 1 - DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ


Cíl 1.1 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a
rozšiřování výukových prostor v MŠ



Cíl 1.2 Modernizace technické infrastruktury, podpora společného vzdělávání a
rozšiřování výukových prostor v ZŠ



Cíl 1.3 Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové
vzdělávání v ZŠ
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(S) Silné stránky





Kvalitní infrastruktura je prioritou ředitelů
Školy a školská zařízení v území jsou
poměrně dobře vybaveny a řada z nich
prošla rekonstrukcemi v minulém období
Angažovaní zřizovatelé

(W) Slabé stránky




Školy a jejich doprovodná infrastruktura
nejsou plně připraveny na inkluzi
Rychlé morální zastaráván vybavení a ICT
Chybějící personální kapacity na školách/u
zřizovatelů pro přípravu a práci na
projektových záměrech

(O) Příležitosti






Možnost čerpání finančních prostředků
z dotačních programů – národní dotační
programy, dotační programy EU
Spolupráce škol při výběru dodavatelů –
možnost získání ekonomicky výhodnějších
nabídek
Řešení problematiky bezbariérovosti

(T) Hrozby




Nutná finanční spoluúčast zřizovatele
Administrativní náročnost projektů
Riziko nezískání dotace

PRIORITA 2 - PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Cíl 2.1 Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti



Cíl 2.2 Podpora rozvoje polytechnického, přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a ZŠ



Cíl 2.3 Podpora rozvoje dalších klíčových kompetencí dětí a žáků *)



Cíl 2.4 Podpora rozvoje neformálního a zájmového vzdělávání



Cíl 2.5 Další vzdělávání a podpora rozvoje lidských zdrojů ve školství
(S) Silné stránky




Pedagogové – leadeři v území
Dobrá úroveň škol v území ORP Břeclav
Zástupci škol a zřizovatelů si uvědomují
nutnost rozvoje kvalitního vzdělávání

(W) Slabé stránky




(O) Příležitosti





Propojení formálního a neformálního
vzdělávání – vytvoření vzájemně provázané
koncepce ve vzdělávání
Sdílení příkladů dobré praxe
Zvýšení zájmu o technické a přírodovědné
obory

Školy mají často jako prioritní pouze jednu
stanovenou oblast
Finanční (a časová, logistická) náročnost
aktivit
Nízká variabilita RVP – nemožnost
volnějších úprav ŠVP

(T) Hrozby




Nedostatek finančních prostředků
Nedostatek
kvalitních
zaměstnanců
s potřebným vzděláním
Malý zájem ze strany rodičů

*) Další klíčové kompetence – rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka, rozvoj digitálních kompetencí dětí a
žáků, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

PRIORITA 3 - OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA ROZVOJE KAŽDÉHO DÍTĚTE A
ŽÁKA


Cíl 3.1 Aktivity pro inkluzi, podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami



Cíl 3.2 Kariérové poradenství a příprava na budoucí povolání, rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků
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Cíl 3.3 Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
(S) Silné stránky




Angažovaní a kvalitní pedagogové
školách v území
Stoupající kvalifikace pedagogů
Široká síť škol s vyrovnanou úrovní

(W) Slabé stránky
na






Značný nárůst
a zvýšení složitosti
administrativní činnosti (po novelizaci
školského zákona k 1. 9. 2016)
Vysoký počet dětí a žáků ve třídách
Projekty, které nereflektují potřeby škol
(nižší
možnosti
čerpání
finančních
prostředků)

(O) Příležitosti




Příklady dobré praxe
Vytvoření systému podpory pro žáky s SVP
Spolupráce s podnikatelským sektorem

(T) Hrozby




Nedostatek kvalitních lidských zdrojů
Nedostatek financí
Nekoncepčnost
nastaveného
systému
(legislativní
problematika,
přetíženost
poradenského
systému,
nedostatek
metodické podpory)

PRIORITA 4 - SPOLUPRÁCE


Cíl 4.1 Podpora rozvoje spolupráce škol a školských zařízení s podnikatelskými subjekty
v území



Cíl 4.2 Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a školských zařízení na všech úrovních
a v rámci všech typů škol



Cíl 4.3 Spolupráce a síťování škol a školských zařízení s dalšími subjekty působícími v
oblasti vzdělávání
(S) Silné stránky





Některé školy v území již vzájemně
spolupracují – neformální sítě
Podnikatelské subjekty území si uvědomují
potřebnost a důležitost vzájemné spolupráce
se školami
Zřizovatelé v území vzájemně spolupracují –
neformální sítě

(W) Slabé stránky




(O) Příležitosti






Vytvoření funkčních sítí škol, které přispějí
k celkovému zvýšení úrovně školství
v území
Vzájemné projekty škol a podnikatelských
subjektů mohou přispět ke zvýšení zájmu o
určité (doposud stagnující) studijní obory a
také ke zvýšení gramotností a rozvoji
klíčových kompetencí dětí a žáků
Příklady dobré praxe

Chybějící systémový přístup k vytváření sítí
škol
Málo zkušeností ve spolupráci škol a dalších
subjektů působících ve vzdělávání
Vysoká zátěž pedagogických pracovníků –
nedostatek prostoru na další aktivity

(T) Hrozby




Nezájem rodičů
Malý zájem o spolupráci a síťování u
subjektů z řad vyšších stupňů škol
Časté změny koncepce a priorit vzdělávání
z pohledu MŠMT
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DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
PRIORITA 1
Popis priority

Do roku 2023 by měly MŠ a ZŠ v území ORP Břeclav disponovat dostatečnou kapacitou, a to
včetně doprovodných zařízení (družiny, jídelny, tělocvičny apod.) a zázemím. Důležité je také
zajištění potřebné bezbariérovosti. Školy a školská zařízení by také měly mít odpovídající
vybavením k zajištění moderní výuky dle aktuálních trendů a s ohledem na potřeby každého dítě
a žáka. Vytvořeny by měly být moderní podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí a
gramotností. U škol v regionu by měly být funkční, moderní a bezpečné zahrady, sportoviště a
hřiště, které také přispívají k rozvoji všestranného vzdělání a nadání dětí a žáků.

Modernizace technické infrastruktury, podpora společného
rozšiřování výukových prostor v MŠ

Cíl a popis cíle
1.1

Vazba na povinná
opatření (PO)
MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná

vzdělávání

a

Cílem je zajištění komplexního a moderního rozvoje
a)
Optimalizace kapacit MŠ – rozšíření kapacit MŠ ve SO ORP Břeclav - dle
aktuálních potřeb v závislosti na vývoji demografických podmínek a požadavků na inkluzivní
vzdělávání. Podpora výstavby nových zařazení a rozšiřování stávajících, a to včetně zohlednění
podmínek pro zařazení dvouletých dětí do MŠ. Realizovány budou rekonstrukce, přestavby a
výstavby nových budov mateřských škol a souvisejících zařízení. K prioritám patří projekty, které
řeší problematiku navýšení kapacity a současně také doprovodná zařízení (školní jídelny,
sklady, kanceláře apod.), bezpečnostní systémy, v souvislosti s potřebami inkluzivního
vzdělávání také bezbariérovost výukových a nevýukových prostor a vznik odborných prostor (pro
vzdělávání dětí se SVP, odborné koutky pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí apod.),
tělocvičny, zahrady a zeleň.
b)
Zkvalitnění infrastruktury MŠ – modernizace výukových prostor, jejich vybavení a
budov MŠ ve SO ORP Břeclav - dle aktuálních trendů ve výuce a současných požadavků na
výuku. Cílem jsou rekonstrukce, modernizace stávajících budov mateřských škol a jejich zařízení
odpovídajícím vybavením. Podporovány budou i modernizace stávajících technologií a
technických zařízení a pořízení nových. V rámci tohoto dílčího cíle budou řešeny také:
 potřebné rekonstrukce rozvodů – elektroinstalace, topné systémy, vnitřní rozvody,
odpadové systémy atd.,
 výstavby rekonstrukce či modernizace sociálních zařízení,
 výstavby, rekonstrukce či modernizace tělocvičen včetně doprovodných zařízení
(např. šatny),
 výstavby, rekonstrukce a modernizace kabinetů a dalších součástí mateřských škol
(včetně bezpečnostních systémů),
 pořízení a obnova nábytku, nákup a instalace zařízení, techniky a pomůcek pro MŠ
a i jejich zázemí.
c)
Infrastruktura pro klíčové kompetence, inkluzi a rozvoj nadaných dětí – zajištění
dostatečných podmínek pro rozvoj potenciálu každého dítěte v MŠ ve SO ORP Břeclav, a
to dětí se SVP i dětí nadaných a také podmínek pro rozvoj čtenářské a matematické
pregramotnosti, polytechniky a dalších klíčových kompetencí dětí. Tato část cíle se týká
budování výukových prostor a zázemí v MŠ a jejich technických úprav, které jsou potřebné pro
inkluzivní přístup ke vzdělávání – k dětem se SVP, dětem sociálně či kulturně znevýhodněným a
dětem nadaným. Součástí dílčího cíle je také řešení potřebné bezbariérovosti. Dále bude
podporován rozvoj, modernizace a specializace výukových prostor v souvislosti s rozvojem
znalostí dětí v oblasti klíčových kompetencí a čtenářských a matematických pregramotností a
prostor pro odbornou práci pedagogů a prostor pro oddych pedagogických a nepedagogických
pracovníků. V rámci tohoto dílčího cíle bude řešeno také:
 vybavení MŠ potřebnými odbornými a učebními pomůckami, kompenzačními
pomůckami a vybavením pro inkluzivní vzdělávání, pomůckami pro rozvoj
čtenářské a matematické pregramotnosti, klíčových kompetencí a polytechnického
vzdělávání (polytechnické stavebnice apod.) a dalšího vybavení v souladu
s popisem cíle,
 rozvoj, modernizace a vybudování ICT a vnitřní konektivity k usnadnění
inkkluzivního vzdělávání, k individuálnímu rozvoji nadaných dětí a rozvoji
vzdělávání dětí v polytechnice a v klíčových kompetencích a gramotnostech
(včetně vybavení potřebnou ICT, budování IT sítí v MŠ apod.),
 podpora nákupu SW licencí v souladu s popisem cíle
Silná vazba – PO1, PO3
Slabá vazba – PO2
Střední vazba – DO1, DO2, VO1, VO2, VO3, VO4
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DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
PRIORITA 1
Popis priority

Do roku 2023 by měly MŠ a ZŠ v území ORP Břeclav disponovat dostatečnou kapacitou, a to
včetně doprovodných zařízení (družiny, jídelny, tělocvičny apod.) a zázemím. Důležité je také
zajištění potřebné bezbariérovosti. Školy a školská zařízení by také měly mít odpovídající
vybavením k zajištění moderní výuky dle aktuálních trendů a s ohledem na potřeby každého dítě
a žáka. Vytvořeny by měly být moderní podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí a
gramotností. U škol v regionu by měly být funkční, moderní a bezpečné zahrady, sportoviště a
hřiště, které také přispívají k rozvoji všestranného vzdělání a nadání dětí a žáků.

(průřezová)
opatření (VO)
MAP
Indikátory





Počet realizovaných investičních projektů v souladu s cílem 1.1
Počet nově vzniklých kapacit – míst v MŠ
Kapacita nově vybudovaných a vybavených výukových prostor pro rozvoj matematické a
čtenářské pregramotnosti, polytechniku a klíčové kompetence dětí

Modernizace technické infrastruktury, podpora společného
rozšiřování výukových prostor v ZŠ

Cíl a popis cíle
1.2

vzdělávání

a

Cílem je zajištění komplexního a moderního rozvoje
a)
Optimalizace kapacit ZŠ – rozšíření kapacit ZŠ ve SO ORP Břeclav - dle aktuálních
potřeb v závislosti na vývoji demografických podmínek. Podpora výstavby nových zařazení a
rozšiřování stávajících. Realizovány budou rekonstrukce, přestavby stávajících a výstavby
nových budov základních škol a jejich souvisejících zařízení. K prioritám patří projekty, které řeší
problematiku navýšení kapacity a současně také doprovodná zařízení (školní jídelny, kluby,
družiny apod.), bezpečnostní systémy, v souvislosti s potřebami inkluzivního vzdělávání také
potřebnou bezbariérovost výukových i nevýukových prostor a vznik odborných prostor (pro
vzdělávání dětí se SVP, pro odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí a gramotností
apod.), zeleň, sportoviště, tělocvičny.
b)
Zkvalitnění infrastruktury ZŠ – modernizace výukových prostor, jejich vybavení a
budov ZŠ ve SO ORP Břeclav - dle aktuálních trendů ve výuce a současných požadavků na
výuku. Cílem jsou rekonstrukce, modernizace stávajících budov základních škol a jejich zařízení
odpovídajícím vybavením. Podporovány budou i modernizace stávajících technologií a
technických zařízení a pořízení nových. V rámci tohoto dílčího cíle budou řešeny také:
 potřebné rekonstrukce rozvodů – elektroinstalace, topné systémy, vnitřní rozvody,
odpadové systémy atd.,
 výstavby, rekonstrukce či modernizace sociálních zařízení,
 výstavba, rekonstrukce či modernizace tělocvičen včetně doprovodných zařízení (např.
šatny),
 výstavba, rekonstrukce a modernizace kabinetů a dalších součástí základních škol
(včetně bezpečnostních systémů),
 pořízení a obnova nábytku, nákup a instalace zařízení, techniky a pomůcek pro ZŠ a i
jejich zázemí.
c)
Infrastruktura pro klíčové kompetence, inkluzi a rozvoj nadaných dětí – zajištění
dostatečných podmínek pro rozvoj potenciálu každého dítěte v ZŠ ve SO ORP Břeclav, a
to dětí se SVP i dětí nadaných a také podmínek pro rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti, polytechniky a dalších klíčových kompetencí dětí. Tato část cíle se týká budování
učeben a zázemí v ZŠ a jejich technických úprav, které jsou potřebné pro inkluzivní přístup ke
vzdělávání – k dětem se SVP, dětem sociálně či kulturně znevýhodněným a dětem nadaným.
Součástí dílčího cíle je také řešení potřebné bezbariérovosti. Dále bude podporováno budování,
rekonstrukce, modernizace a vybavení odborných učeben v souvislosti s rozvojem znalostí žáků
v oblasti klíčových kompetencí, polytechniky a gramotností – jazykové učebny, učebny pro
rozvoj matematiky, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, laboratoře, učebny pro
rozvoj kompetencí žáků v IT a prostor pro odbornou práci pedagogů a prostor pro oddych
pedagogických a nepedagogických pracovníků. V rámci tohoto dílčího cíle bude řešeno také:
 vybavení ZŠ potřebnými odbornými a učebními pomůckami, kompenzačními
pomůckami a vybavením pro inkluzivní vzdělávání, pomůckami pro rozvoj čtenářské a
matematické gramotnosti, klíčových kompetencí a polytechnického vzdělávání
(polytechnické stavebnice apod.) a dalšího vybavení v souladu s popisem cíle,
 rozvoj, modernizace a vybudování ICT a vnitřní konektivity k usnadnění inkkluzivního
vzdělávání, k individuálnímu rozvoji nadaných dětí a rozvoji vzdělávání žáků
v polytechnice a v klíčových kompetencích a gramotnostech (včetně vybavení
potřebnou ICT, budování IT sítí v ZŠ apod.),
 podpora nákupu SW licencí v souladu s popisem cíle
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DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
PRIORITA 1
Popis priority

Vazba na povinná
opatření (PO)
MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP
Indikátory

Do roku 2023 by měly MŠ a ZŠ v území ORP Břeclav disponovat dostatečnou kapacitou, a to
včetně doprovodných zařízení (družiny, jídelny, tělocvičny apod.) a zázemím. Důležité je také
zajištění potřebné bezbariérovosti. Školy a školská zařízení by také měly mít odpovídající
vybavením k zajištění moderní výuky dle aktuálních trendů a s ohledem na potřeby každého dítě
a žáka. Vytvořeny by měly být moderní podmínky pro rozvoj klíčových kompetencí a
gramotností. U škol v regionu by měly být funkční, moderní a bezpečné zahrady, sportoviště a
hřiště, které také přispívají k rozvoji všestranného vzdělání a nadání dětí a žáků.
Silná vazba – PO3
Střední vazba – PO2

Silná vazba – VO5
Střední vazba – DO1, DO2, VO1, VO2, VO3, VO4
Slabá vazba – DO3




Počet realizovaných investičních projektů v souladu s cílem 1.2
Počet nově vzniklých kapacit – míst v ZŠ
Kapacita nově vybudovaných a vybavených výukových prostor pro rozvoj matematické a
čtenářské gramotnosti, polytechniku a klíčové kompetence žáků

Úpravy venkovních ploch, hřišť, zahrad MŠ a ZŠ a úpravy prostor pro zájmové
vzdělávání v ZŠ

Cíl a popis cíle
1.3

Vazba na povinná
opatření (PO)
MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP
Indikátory

Revitalizovat, rozšiřovat a nově budovat venkovní plochy, hřiště, zahrady a dětská sportoviště a
sportovní hřiště v areálech škol a školských zařízení. Upravovat hřiště, dětská sportoviště,
sportovní hřiště, zahrady a venkovní prostory pro aktivní i klidový odpočinek dětí a žáků
v areálech škol a školských zařízení. Venkovní prostory, dětská sportoviště, sportovní hřiště,
hřiště a zahrady škol a školských zařízení rozvíjet v souladu s aktuálními poznatky o
všestranném rozvoji dětí a žáků (tzn. včetně např. pěstitelských pozemků, environmentálních
zahrad a ploch, didaktických pomůcek sloužících k rozvoji matematických, čtenářských
gramotností, doplňkové zeleně, dopravních hřišť apod.). Současně budou také podporovány
aktivity vedoucí k rozšíření, modernizaci a rekonstrukci prostor pro zájmové vzdělávání v ZŠ.
Cílem je:
 navýšit počet funkčních a moderních školních zahrad, sportovišť a hřišť (i s didaktickými
prvky), která jsou součástí MŠ a ZŠ ve SO ORP Břeclav
 navýšit počet modernizovaných a funkčních prostor pro zájmové vzdělávání v ZŠ
Silná vazba – PO3
Střední vazba – PO1
Slabá vazba – PO2
Střední vazba – DO2, VO3, VO4, VO5
Slabá vazba – DO1



Počet realizovaných investičních projektů v souladu s cílem 1.3

PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRIORITA 2
Popis priority

Cíl a popis cíle
2.1

V roce 2023 by mělo být v území dosaženo vyšší úrovně vzdělávání, školy by měly být
konkurenceschopné a děti i žáci by měli být vzděláváni dle aktuálních výukových trendů.
Cílem je také zajištění motivujících podmínek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
ve školství, kvalitní zázemí i možnost jejich kontinuálního vzdělávání. Záměrem je
podporovat a zvyšovat rozvoj znalostí, dovedností a návyků dětí a žáků potřebných na
dalších navazujících stupních škol, pracovním trhu i v běžném životě, rozvíjena by měla
polytechnika, klíčové kompetence, gramotnosti a aktivní používání cizího jazyka, a to také za
pomoci vzájemného propojení formálního a neformálního vzdělávání.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti a gramotnosti
Dostatečné kompetence dětí a žáků v oblasti matematické a čtenářské pre- a gramotnosti
jsou jedním z klíčových předpokladů pro jejich další úspěšné studium na navazujících
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PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRIORITA 2
Popis priority

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

V roce 2023 by mělo být v území dosaženo vyšší úrovně vzdělávání, školy by měly být
konkurenceschopné a děti i žáci by měli být vzděláváni dle aktuálních výukových trendů.
Cílem je také zajištění motivujících podmínek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
ve školství, kvalitní zázemí i možnost jejich kontinuálního vzdělávání. Záměrem je
podporovat a zvyšovat rozvoj znalostí, dovedností a návyků dětí a žáků potřebných na
dalších navazujících stupních škol, pracovním trhu i v běžném životě, rozvíjena by měla
polytechnika, klíčové kompetence, gramotnosti a aktivní používání cizího jazyka, a to také za
pomoci vzájemného propojení formálního a neformálního vzdělávání.
stupních škol.
Cíl je zaměřen na zvýšení kompetencí dětí a žáků v čtenářské a matematické pregramotnosti
a gramotnosti ve školách a školských zařízeních ve SO ORP Břeclav. V rámci cíle budou
podporovány ucelené programy ve výuce, zavadění inovativních metod a forem výuky,
projekty zaměřené na finanční gramotnost dětí a žáků, tvorbu a sdílení výukových materiálů,
vzdělávacích metod a postupů dobré praxe, vzájemná spolupráce škol a školských zařízení
a sdílení dobré praxe, podporovány budou také přednášky či stáže specialistů na danou
problematiku ve školách.
Silná vazba – PO1, PO2, PO3

Střední vazba – DO1, VO1, VO5
Slabá vazba – DO2, VO2, VO3, VO4


Indikátory



Počet podpořených aktivit a projektů v oblasti rozvoje čtenářské a matematické
pregramotnosti dětí
Počet podpořených aktivit a projektů v oblasti rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti žáků

Podpora rozvoje polytechnického, přírodovědného a EVVO vzdělávání v MŠ a
ZŠ

Cíl a popis cíle
2.2

Cíl je zaměřen na zlepšení kompetencí dětí a žáků v rámci polytechnických, přírodovědných
a environmentálních oborů a vychází z potřeby zatraktivnit polytechnické obory pro žáky,
zlepšit manuální zručnost dětí a žáků a zvýšit orientaci dětí a žáků v přírodovědných oborech
a EVVO. V minulosti nebylo polytechnické vzdělávání příliš podporováno, nyní kdy je
nedostatek odborníků v technických a přírodovědných profesích na trhu práce markantní, je
v zájmu rozvoje regionu aktivně podporovat vzdělávání v těchto oborech a zajistit pro tyto
účely dostatečnou metodickou a materiální podporu.
Podporovány budou projekty na úrovni MŠ (např. Technické MŠ) i ZŠ - projekty ve formě
ucelených programů ve výuce, sdílení dobré praxe i projekty spolupráce škol. V rámci cíle
bude také podporováno zavadění inovativních metod a forem výuky, projekty zaměřené na
tvorbu a sdílení výukových materiálů, vzdělávacích metod a postupů dobré praxe,
podporovány budou také přednášky či stáže specialistů na danou problematiku ve školách.

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

Silná vazba – PO1, PO3
Střední vazba - PO2,

Indikátory



Silná vazba – DO2
Střední vazba – DO1, VO1, VO5
Slabá vazba – DO3, VO3, VO4
Počet podpořených aktivit a projektů v souladu s cílem 2.2

Podpora rozvoje dalších klíčových kompetencí dětí a žáků
Cíl a popis cíle
2.3

Cílem je podpora rozvoje klíčových kompetencí dětí a žáků ve školách a školských
zařízeních SO ORP Břeclav, a to konkrétně v oblastech – aktivního používání cizích jazyků,
práce s digitálními technologiemi, sociálních a občanských kompetencí a kulturního
povědomí a vyjádření dětí a žáků.
Cíl je zaměřen na:
 rozvoj a podporu inovativních metod a forem výuky (např. tandemová výuka, CLIL
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PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRIORITA 2
Popis priority

V roce 2023 by mělo být v území dosaženo vyšší úrovně vzdělávání, školy by měly být
konkurenceschopné a děti i žáci by měli být vzděláváni dle aktuálních výukových trendů.
Cílem je také zajištění motivujících podmínek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
ve školství, kvalitní zázemí i možnost jejich kontinuálního vzdělávání. Záměrem je
podporovat a zvyšovat rozvoj znalostí, dovedností a návyků dětí a žáků potřebných na
dalších navazujících stupních škol, pracovním trhu i v běžném životě, rozvíjena by měla
polytechnika, klíčové kompetence, gramotnosti a aktivní používání cizího jazyka, a to také za
pomoci vzájemného propojení formálního a neformálního vzdělávání.
apod.)
 zavadění a zlepšování metod a forem výuky pomocí spojení poznatků z výuky a
praxe.
 podpora tvorby a sdílení výukových materiálů, postupů dobré praxe, metodik
v souladu s definicí cíle
 podpora navýšení počtu rodilých mluvčích v MŠ i ZŠ
 podpora přednášek či stáží specialistů na danou problematiku ve školách (v souladu
s definovaným cílem)

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

Silná vazba – PO1, PO3
Slabá vazba - PO2

Indikátory



Silná vazba – VO1, VO2, VO3, VO4
Střední vazba – DO1, DO3, VO5
Slabá vazba – DO2
Počet podpořených aktivit a projektů v oblasti rozvoje klíčových kompetencí dětí a žáků

Podpora rozvoje neformálního a zájmového vzdělávání

Cíl a popis cíle
2.4

Cílem je podpořit rozvoj infrastruktury a nabídky aktivit v oblasti neformálního a zájmového
vzdělávání ve SO ORP Břeclav, a to se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a
dovedností (komunikace v cizích jazycích, přírodovědné vzdělávání, EVVO, technické a
řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také s důrazem na rozvoj zdravého
životního stylu dětí a žáků.
K hlavním prioritám patří propojení školního a mimoškolního vzdělávání, kdy v rámci regionu
existuje pestrá síť institucí nabízejících neformální vzdělávání dětí a žáků, ale není
dostatečně propojena na sféru formálního vzdělávání – ve smyslu vzájemné koordinace a
prolínání aktivit budování spolupráce. Další prioritou je podpora stávajících institucí
nabízejících neformální a volnočasové vzdělávání ve SO ORP Břeclav, ať již ve formě
budování a rozvoje kapacit a pořízení vybavení, tak podporou dostupnosti nabídky
mimoškolních vzdělávacích aktivit.

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

Střední vazba – PO2, PO3
Slabá vazba – PO1

Indikátory



Střední vazba – DO1, DO2, VO1, VO2, VO3, VO4

Počet podpořených projektů na rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání

Další vzdělávání a podpora rozvoje lidských zdrojů ve školství

Cíl a popis cíle
2.5

Cílem je podpora dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ve
školství, zvyšování kvality a navyšování kvantity vedoucí k zajištění vysoké úrovně školství
v ORP Břeclav.
Cíl je zaměřen na:
a) rozvoj kompetencí pedagogů a jejich odborných znalostí v souvislosti s nároky, které na
ně klade výuka v heterogenních třídách a v oblasti individuálního přístupu k dětem
(včetně práce s dvouletými dětmi v MŠ) a žákům - školení a rozvoj kompetencí
pedagogů, a to také pomocí metod jako mentoring, stáže atd.
b) rozvoj manažerských kompetencí vedení škol, vzdělávání ředitelů škol v oblasti řízení a
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PODPORA ROZVOJE KVALITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRIORITA 2
Popis priority

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

Indikátory

V roce 2023 by mělo být v území dosaženo vyšší úrovně vzdělávání, školy by měly být
konkurenceschopné a děti i žáci by měli být vzděláváni dle aktuálních výukových trendů.
Cílem je také zajištění motivujících podmínek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky
ve školství, kvalitní zázemí i možnost jejich kontinuálního vzdělávání. Záměrem je
podporovat a zvyšovat rozvoj znalostí, dovedností a návyků dětí a žáků potřebných na
dalších navazujících stupních škol, pracovním trhu i v běžném životě, rozvíjena by měla
polytechnika, klíčové kompetence, gramotnosti a aktivní používání cizího jazyka, a to také za
pomoci vzájemného propojení formálního a neformálního vzdělávání.
strategického plánování ve školství včetně rozvoje lidských zdrojů
c) rozvoj kompetencí pedagogů a pracovníků ve školství v oblasti nových metod výuky a
zkvalitnění učebních postupů – systematický rozvoj kompetencí k výuce
Silná vazba - PO1, PO3
Střední vazba – PO2

Střední vazba – DO1, DO2, VO1, VO2, VO3, VO4
Slabá vazba – DO3






Počet osob, které absolvovaly školení zaměřené na společné vzdělávání osob
Počet osob, které absolvovaly vzdělávání formou stáže, mentoringu apod.
Počet osob, které absolvovaly školení zaměření na rozvoj manažerských schopností a
kompetencí pro řízení a vedení škol
Počet osob, které byly podpořeny s cílem rozvíjet jejich kompetence k výuce

OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA ROZVOJE KAŽDÉHO
DÍTĚTE A ŽÁKA
PRIORITA 3
Popis priority

Do roku 2023 by na území ORP Břeclav měly být vytvořeny podmínky pro rozvoj všech dětí
a žáků (s SVP i dětí a žáků nadaných). Cílem je zajistit takové podmínky ve vzdělávání, aby
individuální přístup ve výuce byl běžnou praxí na všech MŠ a ZŠ v území, rozvíjeny by měly
být metody individuální práce s dětmi a žáky i práce ve školním kolektivu. Ve školách by
mělo fungovat kvalitní kariérové poradenství a v žácích by měla být cílenými aktivitami
podporována kreativita a podnikavost. Zaměření priority směřuje také k zajištění dostatečné
metodické podpory vyučujícím v souvislosti s tématem.

Aktivity pro inkluzi - podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

Cíl a popis cíle
3.1

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

Cílem je podpora aktivit a programů pro kompenzaci všech druhů znevýhodnění u dětí a
žáků ze škol a školských zařízení ve SO ORP Břeclav. V rámci tohoto cíle bude
podporována individualizace ve výuce a rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti a žáky
(včetně sociálně a kulturně znevýhodněných a dětí a žáků se SVP).
Důležitou součástí kvality vzdělávání je také kvalita klimatu školy, proto budou v rámci tohoto
cíle podporovány také aktivity a projekty zaměřené na motivaci škol k systematické práci na
vnitřním klimatu školy a s ním spojené komunikaci uvnitř školy a navenek.
V rámci projektu budou podporovány i projekty zaměřené na tvorbu a sdílení výukových
materiálů, vzdělávacích metod a postupů dobré praxe, podporovány budou také přednášky či
stáže specialistů na danou problematiku ve školách.
Silná vazba - PO1, PO3
Střední vazba – PO2

Střední vazba – VO3
Slabá vazba – DO1, DO2, VO1, VO4
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OTEVŘENÉ VZDĚLÁVÁNÍ - PODPORA ROZVOJE KAŽDÉHO
DÍTĚTE A ŽÁKA
PRIORITA 3
Popis priority

Indikátory

Do roku 2023 by na území ORP Břeclav měly být vytvořeny podmínky pro rozvoj všech dětí
a žáků (s SVP i dětí a žáků nadaných). Cílem je zajistit takové podmínky ve vzdělávání, aby
individuální přístup ve výuce byl běžnou praxí na všech MŠ a ZŠ v území, rozvíjeny by měly
být metody individuální práce s dětmi a žáky i práce ve školním kolektivu. Ve školách by
mělo fungovat kvalitní kariérové poradenství a v žácích by měla být cílenými aktivitami
podporována kreativita a podnikavost. Zaměření priority směřuje také k zajištění dostatečné
metodické podpory vyučujícím v souvislosti s tématem.

Počet podpořených aktivit a projektů na aktivity pro inkluzi

Počet podpořených dětí a žáků se SVP

Počet škol, které si stanoví rozvoj klimatu školy jako prioritu

Kariérové poradenství a příprava na budoucí povolání, rozvoj podnikavosti a
iniciativy dětí a žáků

Cíl a popis cíle
3.2

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP
Indikátory

Jedná se o vzájemně se doplňující oblasti – uplatnitelnost žáků na budoucím trhu práce,
schopnost správné volby budoucího povolání a současně rozvoj podnikavosti a iniciativy,
k nimž patří schopnost jednice plánovat, projektovat, uvádět myšlenky do praxe a kreativně
tvořit.
Cíle je zaměřen na:
a) podporu rozvoje systému kariérního poradenství pro žáky ze škol v rámci SO ORP
Břeclav vedoucí k jejich lepšímu uplatnění na budoucím trhu práce, prevence
předčasného opouštění škol, prevence špatné volby budoucí profesní dráhy a podpora
průchodnosti vzdělávací soustavou
b) podporu a motivaci škol, které budou vytvářet/podílet se na projektech s cílem rozvíjet
podnikavost a iniciativu dětí a žáků a tím také umožnit jejich lepší pracovní uplatnění v
budoucnu
Střední vazba – PO3
Slabá vazba - PO1

Silná vazba – DO1, DO3
Slabá vazba – DO2, VO1, VO2, VO3, VO4



Počet podpořených aktivit a projektů na podporu kariérního poradenství
Počet podpořených aktivit a projektů na podporu podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

Podpora nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků

Cíl a popis cíle
3.3

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP

Cíl je zaměřen na podporu rozvoje nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků škol a
školských zařízení ve SO ORP Břeclav.
Potenciál každého takového dítěte a žáka bude rozvíjen zajištěním vhodných metodik a
pracovních postupů pro pedagogy, aktivní spoluprací s rodiči, individualizací vzdělávání,
rozvojem mimoškolních vzdělávacích aktivit apod. Mezi další podporované aktivity a
programy pro nadané děti a žáky patří zavadění nových a netradičních metod výuky
v souladu se zněním cíle, stáže dětí a žáků, spolupráce se soukromým sektorem s cílem
motivovat nadané a mimořádné nadané děti a žáky, vzájemné sdílení dobré praxe, zavádění
oborových programů, letní školy a podpora badatelských projektů.
Silná vazba – PO3
Střední vazba – PO1, PO2

Střední vazba – DO1, DO2, VO2, VO3, VO4
Slabá vazba – DO3, VO1


Indikátory



Počet podpořených aktivit a projektů na podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí
a žáků
Počet podpořených nadaných a mimořádně nadaných dětí a žáků
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SPOLUPRÁCE
PRIORITA 4
Popis priority

Spolupráce a sdílení mezi aktéry ve vzdělávání v území ORP Břeclav není v současnosti
dostatečná a většinou probíhá pouze místně či nárazově. Cílem je zvýšení vzájemné
spolupráce, síťování a sdílení napříč mezi aktéry ve vzdělávání v území ORP Břeclav (a
v rámci ČR a případně i Evropy). Vytvoření stálých komunikačních kanálů, které budou
efektivně přispívat k rozvoji spolupráce, a vytvoření funkčních sítí by mělo zajistit výměnu
názorů, předávání zkušeností a poznatků i sdílení příkladů dobré praxe.

Podpora rozvoje spolupráce škol a školských zařízení s podnikatelskými
subjekty v území
Cíl a popis cíle
4.1

Cílem je rozšířit spolupráci mezi školami a školskými zařízeními ve SO OPR Břeclav a
podnikatelskými subjekty v území. Spolupráce ve formě exkurzí, stáží i tematických projektů
je jedním z předpokladů pro rozvoj kvalitního předškolního a základního školství.
V základním školství je výše uvedené důležité pro kariérové poradenství či polytechnické
vzdělávání. V mateřských školách lze v rámci společných projektů rozvíjet manuální zručnost
a technické myšlení dětí apod.

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a průřezová
opatření (PrO)
MAP

Střední vazba – PO1, PO3
Slabá vazba – PO2

Indikátory



Cíl a popis cíle
4.2
Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a volitelná
(průřezová)
opatření (VO)
MAP
Indikátory

Cíl a popis cíle
4.3

Vazba na
povinná opatření
(PO) MAP
Vazba na
doporučená (DO)
a průřezová
opatření (PrO)
MAP
Indikátory

Silná vazba – DO1, DO3
Střední vazba – DO2, VO1, VO2, VO3, VO4
Počet nově realizovaných aktivit a projektů v souladu s cílem 4.1

Rozvoj spolupráce, sdílení a síťování škol a školských zařízení na všech
úrovních a v rámci všech typů škol
Hlavním cílem je nastolení a vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci škol a školských
zařízení v územ SO ORP Břeclaví, ale i na národní a mezinárodní úrovni, a to formou
vzájemných setkávání, výměny zkušeností, workshopů, síťování, sdílení dobré praxe atd.
Silná vazba - PO1, PO3
Střední vazba – PO2

Silná vazba – DO1, DO3
Střední vazba – DO2, VO1, VO2, VO3, VO4



Počet nově realizovaných společných aktivit škol
Počet vytvořených aktivních sítí škol o počtu 3 a více škol

Spolupráce a síťování škol a školských zařízení s dalšími subjekty působícími
v oblasti vzdělávání
Stěžejním cílem je podpora spolupráce a komunikace škol a školských zařízení ve SO ORP
Břeclav s dalšími aktéry ve vzdělávání – konkrétně se jedná o rodiče, NNO, školskými
poradenskými zařízeními, OSPOD, zřizovatele, obce, externí odborníky, vědecké a
výzkumné instituce.
Střední vazba – PO1, PO2, PO3

Silná vazba – DO1, DO3
Střední vazba – DO2, VO1, VO2, VO3, VO4



Počet nových projektů v oblasti spolupráce
Počet škol zapojených do projektů spolupráce
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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):
Cíle MAP
1.1
Povinné opatření 1 (PO1)
Předškolní vzdělávání a péče:dostupnost-inkluzekvalita
Povinné opatření 2 (PO2)
Čtenářská a matematická gramotnost v základním
vzdělávání
Povinné opatření 3 (PO3)
Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků
ohrožených školním neúspěchem

1.2

xxx

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

xx

xxx

xxx

xxx

x

xxx

xxx

x

xx

xx

xxx

xx

xx

x

xx

xx

x

xx

x

xxx

xx

x

xx

xx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xxx

xx

xxx

xx

xxx

xx

Doporučené opatření 1 (DO1)
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

x

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

Doporučené opatření 2 (DO2)
Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém
vzdělávání

xx

xx

xx

x

xxx

x

xx

xx

x

x

xx

xx

xx

xx

x

xx

xxx

x

xxx

xxx

xxx

xx

xxx

xx

xx

x

x

xx

xx

xx

xxx

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

Doporučené opatření 3 (DO3)
Kariérové poradenství v základních školách
Volitelné opatření 1 (VO1)
Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
Volitelné opatření 2 (VO2)
Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní
používání cizího jazyka
Volitelné opatření 3 (VO3)
Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a
žáků
Volitelné opatření 4 (VO4)
Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
Volitelné opatření 5 (VO5)
Investice do rozvoje kapacit základních škol

x

x

xx

xx

xx

x

xx

xx

x

xx

xx

xx

x

x

xxx

xx

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

xxx

xx

xx

x

x

xx
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)

IV.

Investiční priority - prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV

a) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD
zpracovaný pro ORP, území MAP SO Břeclav
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav
odloučené
pracoviště Slovácká
39
IČO: 49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav
odloučené
pracoviště Slovácká
39
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Nové oplocení školy

350 000

2019

1.3



Dovybavení
zahrad
herními prvky

200 000

2017

1.3



Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav
odloučené
pracoviště Slovácká
39
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav
odloučené
pracoviště Slovácká
39
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav
odloučené
pracoviště Slovácká

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce
sociálního zařízení

200 000

2021

1.1



Vybudování krycích
prostor pro venkovní
aktivity

400 000

2018

1.3

Výměna dlažby v celé
budově
včetně
schodiště

350 000

2020

1.1

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
39
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav, (budova ul.
Břetislavova 6)
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav, (budova ul.
Břetislavova 6)
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav, (budova ul.
Břetislavova 6)

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybudování
bezbariérového
přístupu do areálu MŠ

2 500 000

2017

1.1



Rekonstrukce
sociálního zařízení

250 000

2018

1.1

Oprava podezdívky
plotu okolo celé
budovy

200 000

2019

1.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav, (budova ul.
Břetislavova 6)
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Břetislavova 6,
Břeclav, (budova ul.
Břetislavova 6)
IČO:49137158
RED IZO:600111920
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Hřbitovní
8, Břeclav
IČO:49137182
RED IZO:600111776
(žadatel Město

Název projektu:

Výměna dlažby
v provozní části
budovy

Vybudování půdní
vestavby pro rozšíření
kapacity mateřské
školy

Vybudování
pryžového
multifunkčního hřiště

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

250 000

2020

1.1



11 000 000

2018-2019

1.1

220 000

2018

1.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































21

MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Hřbitovní
8, Břeclav
IČO:49137182
RED IZO:600111776
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Hřbitovní
8, Břeclav
IČO:49137182
RED IZO:600111776
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Hřbitovní
8, Břeclav
IČO:49137182
RED IZO:600111776
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Výměna podlahových
krytin

250 000

2018

1.1



Dovybavení herních
prvků na zahradě

150 000

2017

1.3

Klimatizace do tříd

140 000

2019

Revitalizace herních
prvků na školní
zahradě

250 000

2018

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1













1.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybudování
bylinkových záhonků,
oprava stávajících

280 000

2017

1.3



Modernizace umělého
povrchu venkovního
hřiště

820 000

2019

1.3

Oprava oplocení
kolem sportovního
areálu školy a
zahrady

580 000

2020

Kompletní
rekonstrukce
sociálního zařízení
pro zaměstnance
školy ve třech třídách

300 000

2019

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.3













1.1
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 727, Břeclav
IČO: 63433842
RED IZO:600112071
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, U splavu
2765, Břeclav

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybudování
venkovního
altánu
(pergol) – venkovní
výuka
a
trávení
volného času dětí

150 000

2017

1.3



Vybudování vjezdu na
zahradu (velká brána)

120 000

2020

1.3

Rekonstrukce
tělocvičny

400 000

2018

Oprava střechy
mateřské školy

500 000

2018

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1













1.1













a na chodbě
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
IČO:49137115
RED IZO: 600111393
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, U splavu
2765, Břeclav
IČO:49137115
RED IZO: 600111393
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Okružní 7, Břeclav
IČO: 49963023
RED IZO: 600112021
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Osvobození 1,
Břeclav
IČO: 49137131
RED IZO: 600111377
(žadatel Město
Břeclav)

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Přírodní zahrada jako
místo k výuce, sportu,
zábavě a relaxaci

300 000

2017-2018

1.3
2.2
2.3



Dopravní hřiště

2 000 000

2018

1.3

Rekonstrukce
střechy, popř.
nástavba sedlové
střechy nad
současnou rovnou
plochou střechou

1 250 000
2 150 000

2020

1.1

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***

☒
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Osvobození 1,
Břeclav
IČO: 49137131
RED IZO: 600111377
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Osvobození 1,
Břeclav
IČO: 49137131
RED IZO: 600111377
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Osvobození 1,
Břeclav
IČO: 49137131
RED IZO: 600111377
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Osvobození 1,

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Klimatizace
v přístavbě budovy

160 000

2021

1.1



Dětské, multifunkční
dopravní hřiště
s umělým povrchem
o velikosti
8 x12 m

390 000

2018

1.3

Dovybavení zahrady
herními prvky

150 000

2017

Vybudování
tělocvičny v přízemí
současné budovy MŠ

150 000

2020

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.3













1.1













26

MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Břeclav
IČO: 49137131
RED IZO: 600111377
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Osvobození 1,
Břeclav
IČO: 49137131
RED IZO: 600111377
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Břeclav
IČO. 63434458
RED IZO: 600112306
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Břeclav
IČO. 63434458
RED IZO: 600112306
(žadatel Město

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Elektronický systém
vstupu do budovy –
rozšíření na čipový
systém

100 000

2019

1.1



Bezbariérový přístup
do budovy „červené
školy“

4 200 000

2017

1.2

Vybudování nových
odborných učeben –
polytechnická
učebna, počítačová
učebna, učebna
cizích jazyků,
přírodovědná učebna,
včetně kabinetů,

10 000 000

2017

1.2
2.2
2.3

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



















☒



☒

☒

☒

☒

☒
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Břeclav)

Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Břeclav
IČO. 63434458
RED IZO: 600112306
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Břeclav
IČO. 63434458
RED IZO: 600112306
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Kpt. Nálepky 7,
Břeclav
IČO: 63434504
RED IZO: 600112292
(žadatel Město

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Školní družina –
přestavba půdních
prostor v „bílé škole“

10 000 000

2018

1.2
1.3



Oprava plotu včetně
podezdívky –
„červená škola“

620 000

2019

1.3

Sanace vlhkého zdiva
– „žlutá budova“ školy

850 000

2018

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































skladu pomůcek a
dalších doprovodných
zařízení a zajištění
bezbariérovosti
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce
sportovní haly –
střecha, podlahy a
přístup k topným
tělesům

2 000 000

2018

1.2



Novostavba dílen
řemeslné nauky prostory pro odbornou
technickou a
řemeslnou výuku
žáků

3 000 000

2017

1.2
2.2
2.3

Nové podlahy:
1. ve 3 učebnách
„žluté budovy“
2. ve 3 učebnách
„červené budovy“
3. komplexní výměna
podlah včetně krytiny

900 000

2019

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***















☒

☒

☒















Břeclav)

Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Kpt. Nálepky 7,
Břeclav
IČO: 63434504
RED IZO: 600112292
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Kpt. Nálepky 7,
Břeclav
IČO: 63434504
RED IZO: 600112292
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Kpt. Nálepky 7,
Břeclav
IČO: 63434504
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
RED IZO: 600112292
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Kpt. Nálepky 7,
Břeclav
IČO: 63434504
RED IZO: 600112292
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace,
Kpt. Nálepky 7,
Břeclav
IČO: 63434504
RED IZO: 600112292
IZO: 107604418
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Klimatizace v ICT
učebně, v kanceláři

100 000

2019-2020

1.2



Venkovní dlažba MŠ,
dovybavení herními
prvky

100 000

2019-2020

1.3

12 000 000

2019-2020

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































na chodbách a
schodišti „červené
budovy“

Přístavba budovy
stávající tělocvičny,
včetně jejího
vybavení
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Přístavba tří
kmenových učeben

2 000 000

2019-2020

1.2



Školní dílny – výuka
technických a
řemeslných oborů

3 500 000

2018

1.2
2.2
2.3

Kompletní výměna
odpadového systému
- pod školní jídelnou

1 500 000

2018

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***









☒





☒

☒
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Obnova fasády
historické budovy

1 800 000

2019

1.2



Celková parková
úprava školního
pozemku (po realizaci
přístavby tělocvičny a
tříd)

2 200 000

2020

1.3

Oprava dlažby na
školních chodbách a
školního schodiště

1 000 000

2017

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vydláždění školního
dvora

250 000

2018-2020

1.3



Oprava a
rekonstrukce
okapového systému
(havarijní stav)

1 000 000

2017

1.2



Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
KUPKOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

950 000

2018

1.2



Celková rekonstrukce
a modernizace
školního hřiště a
výstavba školního
parkoviště před školní
budovou

4 200 000

2017

1.2
1.3

Modernizace dvou
tělocvičen

5 100 000

2017

1.2

Název projektu:

Hydroizolace části
staré školní budovy

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314

Název projektu:

Hydroizolace
obvodových zdí proti
vzlínání spodní vody

Rekonstrukce
školního atria

Vybudování atria –
v přístavbě u 2 tříd
MŠ

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

3 500 000

2017

1.2



500 000

2018

1.2

1 500 000

2017

1.2

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1

Název projektu:

Rekonstrukce
okapového systému

Obnova fasády

Kompletní výměna
oken ve sklepení

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

300 000

2017

1.2



1 500 000

2017

1.2

350 000

2017

1.2

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

200 000

2018

1.2



Komplexní výměna
radiátorů

2 000 000

2018

1.2

Kompletní výměna
odpadového systému
pod školní jídelnou

1 500 000

2018

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova

Výměna historických
dveří
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
ŠKOLNÍ BUDOVA
SOVADINOVA 1
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
MATEŘSKÁ ŠKOLA
DUKLSKÝCH
HRDINŮ 2
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
IZO: 107604451
(žadatel Město
Břeclav)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce
kanceláře zástupce
ředitele školy

250 000

2017

1.2



Obnova chodníků

200 000

2017

1.3



Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola a
Mateřská škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Kupkova
1, Břeclav
MATEŘSKÁ ŠKOLA
DUKLSKÝCH
HRDINŮ 2
IČO: 63434466
RED IZO: 600112314
IZO: 107604451
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 31 A,
Břeclav
IČO: 63434474
RED IZO: 600112284
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Na
Valtické 31 A,
Břeclav
IČO: 63434474
RED IZO: 600112284
(žadatel Město
Břeclav)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Parková úprava
dětského hřiště

1 250 000

2018

1.3



Modernizace běžecké
dráhy na školním
hřišti – nový povrch

1 350 000

2019

1.3

Zabudování "fit prvků"

950 000

2018

1.3

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Slovácká
40,
Břeclav
IČO: 60680709
RED IZO: 600112276
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Slovácká
40,
Břeclav
IČO: 60680709
RED IZO: 600112276
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola
Břeclav, příspěvková
organizace, Slovácká
40,
Břeclav
IČO: 60680709
RED IZO: 600112276
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola Jana
Noháče, příspěvková
organizace, Školní
16, Břeclav

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce vnitřní
počítačové sítě –
strukturová kabeláž,
optika mezi budovami

1 000 000

2017

1.2
2.3



Pavilon F – dostavba
patra – zřízení
odborných učeben
(dvě počítačové
učebny, dvě jazykové
učebny, dílny, včetně
kabinetů a skladovací
místnosti)

11 000 000

2017

1.2
2.2
2.3

Bezbariérový pohyb
na škole – výtahy –
pavilon F a C

4 000 000

2017

Výměna
vzduchotechniky ve
školní kuchyni

500 000

2019

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***





☒





☒



☒

☒





1.2









☒



1.2













40

MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Celková modernizace
sportovního hřiště

2 750 000

2018

1.3



Oprava bytu školníka

1 500 000

2020

1.2

Oprava střechy MŠ

3 500 000

2019

1.1

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































IČO: 60680539
RED IZO: 600112225
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola Jana
Noháče, příspěvková
organizace, Školní
16, Břeclav
IČO: 60680539
RED IZO: 600112225
(žadatel Město
Břeclav)
Základní škola Jana
Noháče, příspěvková
organizace, Školní
16, Břeclav
IČO: 60680539
RED IZO: 600112225
(žadatel Město
Břeclav)
Mateřská škola
Bulhary, příspěvková
organizace
Bulhary 163, Bulhary
IČO: 71004301
RED IZO: 600111458
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Bulhary, příspěvková
organizace
Bulhary 163, Bulhary
IČO: 71004301
RED IZO: 600111458
Mateřská škola
Bulhary, příspěvková
organizace
Bulhary 163, Bulhary
IČO: 71004301
RED IZO: 600111458
Mateřská škola
Bulhary, příspěvková
organizace
Bulhary 163, Bulhary
IČO: 71004301
RED IZO: 600111458
Mateřská škola
Bulhary, příspěvková
organizace
Bulhary 163, Bulhary
IČO: 71004301
RED IZO: 600111458
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Oprava zahradní zdi v
areálu MŠ, oplocení a
vstupní brány –
zabezpečení vstupu
do MŠ

580 000

2018

1.1



2 200 000

2018

1.1

Vybudování
zavlažovacího
systému zahrady
v areálu MŠ, včetně
rosícího zařízení
k osvěžování dětí

700 000

2020

ICT do mateřské
školy

120 000

13 000 000

Oprava topení
v budově MŠ

Půdní vestavba v ZŠ
– odborná učebna PC
včetně vybavení a
sociálních zařízení

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.3













2017

1.1
2.3







☒





2017-2018

1.2
2.3







☒
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Půdní vestavba v ZŠ
– školní družina

8 000 000

2017-2018

1.1
1.3



Rekonstrukce a
sanace vlhkosti šaten
v suterénu ZŠ,
odvodnění budovy

10 000 00

2017-2018

1.2

Tělocvična pro ZŠ a
veřejnost včetně
hygienických zařízení

15 000 000

2020

1.2

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































IČO: 70982554
RED IZO: 600112144

Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
IZO: 118400461
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybavení – odborná
jazyková učebna pro
žáky ZŠ

2 000 000

2017-2018

1.2
2.3

☒

Vybavení školní
zahrady ZŠ – lavičky,
hrací prvky

4 000 000

2018-2019

1.3
2.2

Rekonstrukce
plynového vytápění
včetně výměny kotlů v
celé budově ZŠ

10 000 000

2018-2019

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***





☒





























Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,

44

MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

MŠ - Interaktivní
vybavení
(dataprojektory,
interaktivní tabule)

2 000 000

2018

1.1
2.3



MŠ - Přístavba
nového pavilonu třídy v MŠ včetně
sociálních zařízení

10 000 000

2019-2020

1.1

Přístavba – zvětšení
školní jídelny MŠ

3 000 000

2019

1.1

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***





☒















☒













IČO: 70982554
RED IZO: 600112144

Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

2 000 000

2018

1.3
2.2



Dovybavení školní
zahrady v MŠ

200 000

2018-2019

1.3
2.2

Nákup konvektomatu
do školní kuchyně

200 000

2018

1.1

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
IZO: 103179518

Základní škola a
Mateřská škola
Hlohovec,
příspěvková
organizace,
Dolní konec 239,
Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144
Mateřská škola
Hrušky, příspěvková
organizace,
Hlavní 52, Hrušky
IČO: 70880140
RED IZO: 600111512
Mateřská škola
Hrušky, příspěvková
organizace,
Hlavní 52, Hrušky
IČO: 70880140
RED IZO: 600111512

MŠ -vybavení školní
zahrady vhodnými
herními prvky a
lavičkami
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Hrušky, příspěvková
organizace,
Hlavní 52, Hrušky
IČO: 70880140
RED IZO: 600111512
Základní škola
Hrušky, příspěvková
organizace, Hlavní
94, Hrušky
IČO: 70880174
RED IZO: 600112365
(žadatel Obec
Hrušky)
Základní škola
Hrušky, příspěvková
organizace, Hlavní
94, Hrušky
IČO: 70880174
RED IZO: 600112365
Mateřská škola
Kostice, příspěvková
organizace, Hlavní
53, Kostice
IČO: 70983933
RED IZO: 600111792
(žadatel Obec
Kostice)

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybavení MŠ
interaktivní technikou

250 000

2018

1.1
2.3



Školní víceúčelové
hřiště

3 000 000

2017-2018

1.3

Jazyková třída (AJ,
NJ)
a bezbariérovost

700 000

2018-2019

Stavební úpravy
zahrady MŠ

550 000

2017

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.2
2.3













1.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Kostice, příspěvková
organizace, Hlavní
53, Kostice
IČO: 70983933
RED IZO: 600111792
(žadatel Obec
Kostice)
Mateřská škola
Kostice, příspěvková
organizace, Hlavní
53, Kostice
IČO: 70983933
RED IZO: 600111792
Mateřská škola
Kostice, příspěvková
organizace, Hlavní
53, Kostice
IČO: 70983933
RED IZO: 600111792
Základní škola a
Mateřská škola
Ladná, příspěvková
organizace,
Sportovní 135, Ladná
IČO: 75092654
RED IZO: 671104152
(žadatel obec Ladná)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce
dětského hřiště

500 000

2018-2019

1.3



Klimatizace budovy
MŠ-II

120 000

2019-2020

1.1

Zajištění pomůcek pro
výuku dětí se
speciálními
vzdělávacími
potřebami

100 000

2017-2018

Stavební úpravy
objektu základní školy
v obci Ladná vybudování
specializovaných
odborných učeben
(včetně zajištění
bezbariérovosti a
zeleně v okolí školy)

16 400 000

2017

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1













1.2
2.2
2.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580
(žadatel Město
Lanžhot)
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

2 500 000

2021

1.1



650 000

2020

1.1

Rozšiřování kapacit –
budova MŠ (včetně
vybudování
hygienických prostor,
šaten, rekonstrukce a
modernizace výdeje
jídla a další
související
infrastruktury)

12 000 000

2018-2019

Rekonstrukce
zahrady v areálu MŠ

1 800 000

2018

Název projektu:

Rekonstrukce
sklepních prostor

Hygienické prostory
pro zaměstnance (v
přízemí a 1. patře)

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1
2.3













1.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580
Mateřská škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Komenského 2,
Lanžhot,
IČO: 65341821
RED IZO: 600111580

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Výměna vstupních
dveří a zádveří

330 000

2017

1.1



Nové osvětlení v MŠ

190 000

2018

1.1

Rekonstrukce
topného systému

2 500 000

2019

Kompletní
rekonstrukce
elektroinstalace

4 000 000

2018

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1













1.1
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Masarykova
základní škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Masarykova 730,
Lanžhot
IČO: 65267281
RED IZO: 600112403
(žadatel Město
Lanžhot)
Masarykova
základní škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Masarykova 730,
Lanžhot
IČO: 65267281
RED IZO: 600112403
Masarykova
základní škola
Lanžhot, příspěvková
organizace,
Masarykova 730,
Lanžhot
IČO: 65267281
RED IZO: 600112403

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Typ projektu:

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*



s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***











Kompletní půdní
vestavba – odborné
učebny
(bezbariérovost,
příslušné sociální
zařízení pro
zaměstnance a žáky)

43 000 000

2017-2020

1.2
2.1
2.2
2.3
(3.1,
3.3)

Venkovní učebna

2 600 000

2017-2019

1.3
2.2
2.3













2017-2020

3.2
4.1
4.2
4.3













Vybudování
poradenského centra
pro výchovného
poradce, metodika
prevence aj.
s archivem

2 600 000
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 360,
Lednice,
IČO: 75022389
RED IZO: 600111598
(žadatel Obec
Lednice)
Mateřská škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 360,
Lednice,
IČO: 75022389
RED IZO: 600111598
(žadatel Obec
Lednice)
Mateřská škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 360,
Lednice,
IČO: 75022389
RED IZO: 600111598
(žadatel Obec
Lednice)

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Výstavba mateřské
školy včetně vnitřního
vybavení a úprav
okolí školy

20 000 000

2017-2018

1.1



Dopravní hřiště
v areálu MŠ

2 000 000

2018

1.3

Modernizace a
rekonstrukce vnější
fasády budovy MŠ
včetně výměny oken
a zateplení

3 500 000

2019

1.1

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Mateřská škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 360,
Lednice,
IČO: 75022389
RED IZO: 600111598
(žadatel Obec
Lednice)

Modernizace
vybavení zahrady MŠ
zahradními herními
prvky

1 800 000

2018

1.3
2.2



Základní škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 510,
Lednice
IČO: 60680270
RED IZO: 600112411

Rekonstrukce
odborných učeben –
učebna
fyzika/chemie,
učebna přírodopisu,
přírodovědná
laboratoř, učebna PC
(digitální technologie),
jazyková učebna

4 500 000

2017-2019

1.2
2.2
2.3

Posílení vnitřní
infrastruktury a
konektivity v budově
základní školy

1 000 000

2017-2019

Zajištění
bezbariérovosti
budovy základní školy

1 200 000

2017-2019

Základní škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 510,
Lednice
IČO: 60680270
RED IZO: 600112411
Základní škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 510,
Lednice
IČO: 60680270

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.2













1.2
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Název projektu:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

3 000 000

2017-2019

1.2
2.2



900 000

2017-2019

1.3
2.2

3 000 000

2017

1.2
2.2
2.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



☒

☒







☒

☒











☒

☒





RED IZO: 600112411

Základní škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 510,
Lednice
IČO: 60680270
RED IZO: 600112411
Základní škola
Lednice, příspěvková
organizace,
Břeclavská 510,
Lednice
IČO: 60680270
RED IZO: 600112411
Základní škola
Moravská Nová Ves,
příspěvková
organizace,
Školní 396, Moravská
Nová Ves,
IČO:70872015
RED IZO: 600112438
(žadatel Městys
Moravská Nová Ves)

Vybudování
žákovských dílen –
podpora
polytechnického
vzdělávání

Přírodní školní
zahrada (včetně
doprovodné
infrastruktury)

Rekonstrukce
suterénu Základní
školy Moravská Nová
Ves, včetně vytvoření
školních dílen
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola
Moravská Nová Ves,
příspěvková
organizace,
Školní 396, Moravská
Nová Ves,
IČO:70872015
RED IZO: 600112438
(žadatel Městys
Moravská Nová Ves)

Název projektu:

Střecha Základní
školy Moravská Nová
Ves

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

3 000 000

2017

1.2



17 000 000

2017

1.2
2.2
2.3

☒

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***











☒

☒

☒

☒



Přístavba Základní
školy Moravská Nová
Ves
(Přístavba nového křídla
Základní škola
Moravská Nová Ves,
příspěvková
organizace,
Školní 396, Moravská
Nová Ves,
IČO:70872015
RED IZO: 600112438
(žadatel Městys
Moravská Nová Ves)

ke stávající budově,
které bude obsahovat 4
odborné učebny – 2
jazykové učebny, 1
počítačovou učebnu a 1
učebnu přírodovědy
spolu s nezbytným
příslušenstvím – sociální
zařízení, kabinet
přírodovědy a sborovnu
pro nově vzniklé učebny.
Přístavba bude řešit
bezbariérový vstup do
budovy celé školy. Na
zelené pochozí střeše
bude umístněna pergola
s možností venkovní
výuky)
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Základní škola
Moravská Nová Ves,
příspěvková
organizace,
Školní 396, Moravská
Nová Ves,
IČO:70872015
RED IZO: 600112438
(žadatel Městys
Moravská Nová Ves)

Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

16 600 000

2018-2019

1.2



Vybavení ZŠ
interaktivní technikou
(interaktivní tabule,
interaktivní stoly do
všech tříd)

900 000

2018

1.2
2.3

Nové kabinety pro
vyučující a úložné
prostory

500 000

2018-2019

1.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































Školní jídelna
Základní školy
Moravská Nová Ves
(Přístavba nového křídla
ke stávající budově
Mateřské školy, které
bude obsahovat školní
jídelnu a nezbytné
příslušenství – výdejnu
jídel, šatnu a sociální
zařízení. V budově
mateřské školy bude
kompletně
rekonstruována a
rozšířena stávající
kuchyně)
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Půdní vestavba –
nové učebny výtvarné
výchovy, hudební
výchovy

1 000 000

2018-2019

1.2



Pořízení vybavení odborná učebna
chemie a fyziky

400 000

2019

1.2
2.2
2.3

Pořízení školních
mikroskopů

100 000

2019

Pořízení vybavení odborná učebna pro
výuku cizích jazyků

300 000

2019

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.2
2.2













1.2
2.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446
Základní škola T. G.
Masaryka Moravský
Žižkov, příspěvková
organizace, Bílovská
78, Moravský Žižkov
IČO: 70948305
RED IZO: 600112446

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybudování odborné
počítačové učebny

600 000

2018-2019

1.2
2.3



Rekonstrukce
sklepních prostor –
učebna, místnost pro
výukové pomůcky a
učebnice

3 500 000

2019-2020

1.2

Klimatizace půdních
prostor - družina a
odborná počítačová
učebna

300 000

2019-2020

1 500 000

2019

Nová odborná učebna
pro technickou a
řemeslnou výuku

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.2
2.3













1.2
2.2
2.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Moravský Žižkov,
příspěvková
organizace, U Školky
340, Moravský Žižkov
IČO: 70996091
RED IZO: 600111610
Mateřská škola
Moravský Žižkov,
příspěvková
organizace, U Školky
340, Moravský Žižkov
IČO: 70996091
RED IZO: 600111610
Mateřská škola
Podivín, příspěvková
organizace,
Sadová 864, Podivín,
IČO: 49963406
RED IZO: 600112004
(žadatel Město
Podivín)
Mateřská škola
Podivín, příspěvková
organizace,
Sadová 864, Podivín,
IČO: 49963406
RED IZO: 600112004
(žadatel Město
Podivín)

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybavení MŠ
interaktivní technikou

150 000

2018-2019

1.1
2.3



Pořízení
konvektomatu do
školní kuchyně

200 000

2018-2019

1.1

Zajištění
bezbariérovosti
budovy MŠ

4 600 000

2017-2018

Výstavba dětského
hřiště v areálu MŠ

2 800 000

2018

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1









☒



1.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Podivín, příspěvková
organizace,
Sadová 864, Podivín,
IČO: 49963406
RED IZO: 600112004
(žadatel Město
Podivín)
Základní škola
Podivín, příspěvková
organizace
Masarykovo náměstí
230, Podivín
IČO: 70285471
RED IZO: 600112462
Základní škola
Podivín, příspěvková
organizace
Masarykovo náměstí
230, Podivín
IČO: 70285471
RED IZO: 600112462
Základní škola
Podivín, příspěvková
organizace
Masarykovo náměstí
230, Podivín
IČO: 70285471

Název projektu:

Vybudování nového
oplocení areálu MŠ

Odborné učebny pro
výuku cizích jazyku
(Rekonstrukce a
vybavení dvou
jazykových učeben modernizace výuky
jazyků.)
Odborná učebna pro
výuku informatiky a
informační
technologie
(Rekonstrukce a
vybavení počítačové
učebny - modernizace
výuky informatiky a
informační
technologie.)
Sportovní hala
(Výstavba sportovní
haly pro výuku TV a
jiných sportovních
aktivit)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

540 000

2018

1.1



1 200 000

2017-2018

1.2
2.3

1 200 000

2017-2019

12 000 000

2017-2019

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***











☒





☒





1.2
2.3







☒





1.2
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Odpočinková část ve
sportovním areálu ZŠ
(Zřízení aktivního
odpočinkového areálu
pro žáky ZŠ a školní
družiny - altán,
průlezky, aktivní hrací
prvky)

600 000

2019

1.3



Doplnění herních
prvků dětského hřiště

130 000

2017

1.3

Rekonstrukce
stavební části
kuchyně (včetně
podlahy a odpadů)

500 000

2017

1.1

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































RED IZO: 600112462
(žadatel Město
Podivín)

Základní škola
Podivín, příspěvková
organizace
Masarykovo náměstí
230, Podivín
IČO: 70285471
RED IZO: 600112462
Mateřská škola
Přítluky, příspěvková
organizace
Horní 125, Přítluky
IČO: 75011701
RED IZO: 600111831
(žadatel obec
Přítluky)
Mateřská škola
Přítluky, příspěvková
organizace
Horní 125, Přítluky
IČO: 75011701
RED IZO: 600111831
(žadatel obec
Přítluky)
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Základní škola a
Mateřská škola
Rakvice, příspěvková
organizace, Horní
566, Rakvice
IČO: 49963074
RED IZO: 600112489

Základní škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace,
Kostická 600,
Tvrdonice
IČO: 70942595
RED IZO: 600112501
(žadatel Obec
Tvrdonice)

Název projektu:

Bezbariérová ZŠ Výstavba výtahu v
budově ZŠ a dílčí
úpravy schodišť a
interiérů pro
umožnění pohybu
osobám na vozíku,
případně osobám se
sníženou
pohyblivostí. Cílem –
bezbariérovost
(neomezený pohyb
handicapovaných po
ZŠ)
Zvýšení kvality
vzdělávání v ZŠ
Tvrdonice
(rozšíření
specializovaných
odborných učeben
pro zajištění rozvoje
žáků v oblastech
komunikace v cizích
jazycích a ve
schopnosti práce
s digitálními
technologiemi)

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

4 500 000

6 500 000

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

2019-2020

2017-2019

Typ projektu:
Soulad
s cílem
MAP*

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

1.1
1.2









☒



1.2
2.3

☒





☒
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace,
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Kostická 600,
Tvrdonice
IČO: 70942595
RED IZO: 600112501
IZO: 118400339
(žadatel Obec
Tvrdonice)
Základní škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace,
Kostická 600,
Tvrdonice
IČO: 70942595
RED IZO: 600112501
(žadatel Obec
Tvrdonice)
Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934
RED IZO: 600111695
(žadatel Obec
Tvrdonice)

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rozšíření kapacity
školní družiny při ZŠ
Tvrdonice
(přestavba stávajícího
bytu v areálu ZŠ na
dvě oddělení ŠD)

2 200 000

2020

1.2
1.3



Běžecký ovál
(modernizace
stávajícího povrchu
běžeckého oválu na
umělý povrch)

1 750 000

2019

1.3

Nové oplocení areálu
MŠ

300 000

2017-2018

1.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934
RED IZO: 600111695
(žadatel Obec
Tvrdonice)
Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934
RED IZO: 600111695
(žadatel Obec
Tvrdonice)
Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934
RED IZO: 600111695
Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Rekonstrukce
sociálního zařízení
třídy MŠ (zajištění
bezbariérovosti)

400 000

2017

1.1



Rekonstrukce
přístupových
chodníků do dvou tříd
MŠ

500 000

2018-2020

1.1

Výměna podlahové
krytiny v jídelně MŠ

100 000

2017-2018

Výměna podlahové
krytiny ve dvou
třídách MŠ

150 000

2017-2020

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1













1.1
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Kompletní
rekonstrukce
sociálních zařízení
pro personál MŠ

150 000

2017-2020

1.1



Rekonstrukce šaten
dětí (tři třídy MŠ)

200 000

2017-2020

1.1

Rekonstrukce
odborných učeben –
přírodověda, chemie,
fyzika

1 500 000

2017 - 2018

1.2
2.2
2.3

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***



































RED IZO: 600111695

Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934
RED IZO: 600111695
(žadatel Obec
Tvrdonice)
Mateřská škola
Tvrdonice,
příspěvková
organizace, Slovácká
250, Tvrdonice
IČO: 70499934
RED IZO: 600111695
(žadatel Obec
Tvrdonice)
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
(žadatel město
Valtice)

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

800 000

2017 - 2018

1.2



Rekonstrukce
sociálních zařízení

5 000 000

2017 - 2023

1.2

Výměna rozvodů
elektřiny

7 000 000

2017 - 2023

2. etapa školního
hřiště Mikulovská

5 000 000

2017 - 2018

Název projektu:

Rekonstrukce školní
tělocvičny

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.2













1.3
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
(žadatel město
Valtice)
Základní škola
Valtice, příspěvková
organizace, nám.
Svobody 38, Valtice,
IČO: 70281254
RED IZO: 600112519
(žadatel město
Valtice)
Základní škola Velké
Bílovice, příspěvková
organizace, Fabian
1215, Velké Bílovice,
IČO: 70933219
RED IZO: 600112527
(žadatel město Velké
Bílovice)
Základní škola Velké
Bílovice, příspěvková
organizace, Fabian
1215, Velké Bílovice,
IČO: 70933219
RED IZO: 600112527
(žadatel Město Velké

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

150 000

2017 - 2020

1.3



Vydláždění školního
dvora

1 800 000

2017 - 2020

1.3

Modernizace
přírodovědných
učeben na ZŠ Velké
Bílovice (odborné
učebny)

17 000 000

2017-2018

Dětské
environmentální hřiště

6 000 000

2018-2019

Název projektu:

Oprava zdi na
školním dvoře

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.2
2.2
2.3



☒



☒





1.3
2.2



☒
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Sportovní hřiště
sloužící pro výuku a
mimoškolní činnost
žáků

5 800 000

2018

1.3



Vybudování paloučků
v lesoparku

1 000 000

2019-2020

1.3
2.2

900 000

2017-2018

1.1
1.3
2.2

Název projektu:

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***













☒





















Bílovice)

Základní škola Velké
Bílovice, příspěvková
organizace, Fabian
1215, Velké Bílovice,
IČO: 70933219
RED IZO: 600112527
(žadatel Město Velké
Bílovice)
Základní škola Velké
Bílovice, příspěvková
organizace, Fabian
1215, Velké Bílovice,
IČO: 70933219
RED IZO: 600112527
(žadatel Město Velké
Bílovice)
Mateřská škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Hlavní
196, Zaječí
IČO: 70934487
RED IZO: 600112055

Jak co funguje –
rozvoj technických
dovedností a
myšlenkového
potenciálu dětí
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MAP v ORP Břeclav, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0001588
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Strategický rámec MAP pro ORP Břeclav (Verze č. 1.0)
Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:
Mateřská škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Hlavní
196, Zaječí
IČO: 70934487
RED IZO: 600112055
Mateřská škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Hlavní
196, Zaječí
IČO: 70934487
RED IZO: 600112055
Mateřská škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Hlavní
196, Zaječí
IČO: 70934487
RED IZO: 600112055
Základní škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Školní
402, Zaječí
IČO: 70934479
RED IZO: 600112578
(žadatel Obec Zaječí)
Základní škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Školní
402, Zaječí
IČO: 70934479
RED IZO: 600112578

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Podpora rozvoje
komunikačních
schopností dětí v MŠ
Zaječí

300 000

2017-2018

1.1
2.1
2.3



Elektronické
zabezpečení budovy
MŠ

40 000

2017

1.1

Já si chci taky hrát –
podpora vzdělávání
dvouletých dětí v MŠ

550 000

2018

Rekonstrukce
odborné učebny F,
Ch,
Př, vybavení
nábytkem, rozvody el.
a vody, digestoří a
pomůckami

2 500 000

Rekonstrukce školní
dílny, oprava stěn,
izolace proti vlhkosti,
nové
omítky
a
vybavení pro školní
dílny

1 500 000

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***























1.1
1.3













2017

1.2
2.2
2.3













2018

1.2
2:2
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Identifikace školy,
školského zařízení
či dalšího subjektu
Název/IČO/RED
IZO/IZO:

Typ projektu:

Název projektu:

Očekávané
celkové
náklady na
projekt v Kč

Očekávaný
termín
realizace
projektu
(od – do)

Soulad
s cílem
MAP*

Vybavení
učebny
jazyků a hudební
výchovy
moderním
ICT zařízením pro
efektivní a kvalitní
výuku

1 000 000

2017

1.2
2.3

s vazbou na klíčové kompetence IROP
Cizí jazyk

Přírodní
vědy **

Technické a
řemeslné
obory **

Práce
s digitál.
technologiemi ***





Bezbariér
ovost
školy,
školského
zařízení
****

Rozšiřování
kapacit
kmenových
učeben MŠ
nebo ZŠ
*****





(žadatel Obec Zaječí)

Základní škola
Zaječí, příspěvková
organizace, Školní
402, Zaječí
IČO: 70934479
RED IZO: 600112578





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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b) Další identifikované investiční požadavky v území ORP Břeclav:
Očekávaný termín
realizace projektu
(od – do)

Identifikace školy, školského
zařízení či dalšího subjektu
Název/IČO/RED IZO/IZO:

Název projekt:

Očekávané celkové
náklady na projekt v
Kč

Základní škola a Mateřská škola
Hlohovec, příspěvková organizace,
Dolní konec 239, Hlohovec,
IČO: 70982554
RED IZO: 600112144

Parkoviště před budovou MŠ

2 000 000

2018

Pořízení osobního vozu pro
zajištění převozu stravy z MŠ
do ZŠ

300 000

2018-2019

Pořízení osobního vozu
(ekologický pohon) pro
zajištění dovozu stravy

500 000

2017

Mateřská škola Moravský Žižkov,
příspěvková organizace, U Školky
340, Moravský Žižkov
IČO: 70996091
RED IZO: 600111610
Mateřská škola Přítluky,
příspěvková organizace
Horní 125, Přítluky
IČO: 75011701
RED IZO: 600111831
(žadatel obec Přítluky)
Duhovka - středisko volného
času Břeclav, příspěvková
organizace, Lidická 1060, Břeclav
IČO: 60575514
RED IZO: 600030334
Duhovka - středisko volného
času Břeclav, příspěvková
organizace, Lidická 1060, Břeclav
IČO: 60575514
RED IZO: 600030334

Revitalizace areálu Břeclav
(Lidická ulice)

Revitalizace TZ Břeclav Kančí
obora

2018 – 2019

2 000 000

2017
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Identifikace školy, školského
zařízení či dalšího subjektu
Název/IČO/RED IZO/IZO:

Název projekt:

Očekávané celkové
náklady na projekt v
Kč

Očekávaný termín
realizace projektu
(od – do)

Duhovka - středisko volného
času Břeclav, příspěvková
organizace, Lidická 1060, Břeclav
IČO: 60575514
RED IZO: 600030334

Stavební úpravy TZ Břeclav
Apollo

2018

Duhovka - středisko volného
času Břeclav, příspěvková
organizace, Lidická 1060, Břeclav
IČO: 60575514
RED IZO: 600030334

Nová budova B v areálu
Břeclav Lidická ul

2017 - 2018

Schválil Řídící výbor MAP v ORP Břeclav jako aktuální platnou Verzi č. 1 k 06.12.2016
V Břeclavi dne 06.12.2016
.........................................................................................
RNDr. Libor Kabát
Předseda Řídícího výboru MAP v ORP Břeclav
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