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Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení   
Specifický cíl 2.4 

 

 

 

 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PODPORA 

ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN A MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 

 Stavby, stavební úpravy budov, učeben, venkovních prostor, laboratoří, dílen, 

center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných, technických 

oborů, rozšíření šaten, společných prostor, jídelen 

 pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení 

 úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky) 

 

Účelem je zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti 

ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího 

zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či 

stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 

prostranství. Podpora sociální inkluze pro zajištění rovného přístupu ve vzdělávání 

sociálně vyloučeným osobám. 

Příklad projektů: Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské 

školy za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. 
Během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a SVP 
s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti či 
dětské skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor, jídelny. Jako doplňková aktivita budou 
provedeny úpravy venkovního prostranství. 
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Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení   
Specifický cíl 2.4 

 

 

 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH 

ŠKOLÁCH 

 

 Stavební úpravy budov, učeben, školních poradenských pracovišť 

 pořízení vybavení pro rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: 

 komunikace v cizích jazycích 

 technické a řemeslné obory 

 přírodní vědy 

 práce s digitálními technologiemi 

 pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro 

děti se SVP 

 zajištění vnitřní konektivity škol, školských zařízení a připojení k internetu 

 

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby 

sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování kapacit základních 

škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP 

se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze pro zajištění rovného přístupu 

ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a 

školských zařízení a připojení k internetu. 

 

 
 
 
 
 
 

Příklad projektů: Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění 

adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny 
nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor 
základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu 
včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení. 
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Specifikace opatření 
 

 

 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

V NÁSLEDUJÍCÍCH KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH 

 

 Stavební úpravy  

 pořízení vybavení pro rozvoj formou zájmového a neformálního vzdělávání: 

 komunikace v cizích jazycích 

 technické a řemeslné obory 

 přírodní vědy 

 práce s digitálními technologiemi 

 

 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

MLÁDEŽE 

 

 Stavební úpravy  

 pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou 

zájmového a neformálního vzdělávání:  

 v oblastech komunikace v cizích jazycích 

 v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd 

 ve schopnosti práce s digitálními technologiemi 

 

 DOPLŇKOVÉ AKTIVITY – ZELEŇ V OKOLÍ BUDOV A NA BUDOVÁCH (ZELENÉ ZDI, STŘECHY 

A ZAHRADY) 

 

Příklad projektů: Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o 

zaměstnání v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání 
dospělých. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro jejich 
lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení 
vybavení. 

Příklad projektů: Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje 

klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí 
zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení. 
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Specifikace opatření 
 

 

 
V rámci IROP nebudou podporovány aktivity na udržení nebo zařazení dětí a žáků s potřebou 

podpůrných opatření (zdravotně postižení, zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění) 

do: 

≠ MŠ nebo ZŠ samostatně zřízených pro tyto skupiny žáků a jejich přípravných tříd 

≠ základních škol praktických 

≠ škol a tříd pro žáky vzdělávající se podle RVP – LMP u více než 40% dětí 

≠ tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených pro žáky se zdravotním postižením 

v běžné škole 

 

Hlavní cílové skupiny: 

= děti do 3 let, děti v předškolním vzdělávání 

= žáci a studenti 

= osoby sociálně vyloučené 

= osoby ohrožené sociálním vyloučením 

= osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 

= pedagogičtí pracovníci 

= pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo 

asistenčních služeb v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže 

 

Kritéria přijatelnosti Vašich projektů: 

 Projekt ke v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR na období 2015 – 2020 

 projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení 

 projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání = Místní akční plán, Školní 

akční plán 

 

Příjemci: 

Zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 

základního a středního vzdělávání; vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na 

realizaci vzdělávacích aktivit; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji a 

obcemi; nestátní neziskové organizace; církve a církevní organizace; organizační 

složky státu; příspěvkové organizace státu 
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Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
 Specifický cíl 1.2 

 

 

 NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA A SOUVISEJÍCÍ PLNÍCÍ STANICE 

 

 Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje 

paliv (elektřina, CNG a další – splňující normu EURO 6 pro přepravu soob) 

 Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla 

 

 

Hlavní cílové skupiny: 

= obyvatelé 

= návštěvníci 

= dojíždějící za službami a za prací 

= uživatelé veřejné dopravy 

 

Příjemci: 

kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji a 

obcemi a dobrovolnými svazky obcí; provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy; 

Ministerstvo dopravy; subjekty zajišťující dopravní obslužnost dle §8 odst. 1 zákona č. 

194/2010 Sb. 
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Partnerství s MAS Rakovnicko 
 

 

 

V rámci místního partnerství má možnost MAS Rakovnicko podporovat školy, které 

jsou partnery MAS, prostřednictvím provozní dotace. Jedná se o podporu 

mimoškolních aktivit partnerských škol (školní akce, soutěže…) 

 

V případě zájmu o uzavření partnerství s MAS se obraťte na: 

Radomír Dvořák 

tel: +420 606 668 974 

dvorak@krivoklatsko.cz 


