
OP VVV 

Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) 

Výzva č. 02_16_37 

 

PO: 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

IP: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

SC: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání 

 

Plánovaná alokace:  300 000 000Kč 
 

Žadatelé: 
 Veřejné vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující 

akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání) 

 Soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky (VŠ uskutečňující 
akreditované studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace pedagogických 
pracovníků. Pro účely výzvy se nejedná o kurzy celoživotního vzdělávání) 

 Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně 
vykonávají veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace) 

 - spolek 
 - ústav 
 - obecně prospěšná společnost (v případě soukromých vysokých škol je povinnost splnit 
 podmínku uskutečňovat akreditované studijní programy – viz kategorie výše) 
 - nadace a nadační fond 
 - registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická 
 osoba 

 Školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizačními složkami státu (tj. právnická 
osoba vykonávající činnost škol a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku), kromě 
mateřských škol 

 Školy a školská zařízení zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsaná ve 
školském rejstříku, kromě mateřských škol 

 Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 Územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace 
 Dobrovolné svazky obcí dle zákona o obcích 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  9. 8. 2016 od 10:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   2. 12. 2016 do 14:00 
 

Podporované aktivity: 
 
Povinné aktivity: 

Aktivita č. 1: Řízení projektu 

 

Povinně volitelné aktivity: 

Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit č. 

2-6. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu. 

 



Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory 

Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce 

Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP 

v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura 

Aktivita č. 5: Rodičovská fóra 

Aktivita č. 6: Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních 

kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů  

 

Volitelné aktivity: 

Jedná se o doplňkové, tj. nepovinné aktivity, které zvýší kvalitu projektu. Není přípustné, aby byl 

projekt založen převážně na doplňkových aktivitách. Žadatel může zvolit libovolný počet volitelných 

aktivit, popř. nemusí zvolit žádnou volitelnou aktivitu, tj. k povinné aktivitě Řízení projektu a 

minimálně jedné vybrané povinné volitelné aktivitě může zvolit libovolný počet níže uvedených 

volitelných aktivit. 

 

Aktivita č. 1: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 

Aktivita č. 2: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny 

Aktivita č. 3: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou 

Aktivita č. 4: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-

postizenim-i 

IROP 

Výzva č. 46 
Infrastruktura základních škol 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovednosti 
a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 550 500 000 Kč, Státní rozpočet – max. 97 147 058 Kč 

 
Oprávnění žadatelé: 

 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-37-podpora-zaku-se-zdravotnim-postizenim-i


 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 
Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti 
není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 10% 
 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   14. 2. 2017, 14:00 
 

Podporované aktivity: 
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování 

přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
 nákup budov 
 pořízení vybavení budov a učeben 
 pořízení kompenzačních pomůcek 
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na: 

 klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory) 

 budování bezbariérovosti škol 
 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Infrastruktura-zakladnich-skol


Výzva č. 47 
Infrastruktura základních škol (SVL) – obce ORP Opava 
 
PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovednosti 
a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 
SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
 
Plánovaná alokace:   
Evropský fond pro regionální rozvoj – 1 284 500 000 Kč, Státní rozpočet – max. 226 676 470 Kč 

Z toho alokace pro projekty realizované v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám: 441 025 250 Kč (EFRR + státní rozpočet) 
 
Oprávnění žadatelé: 

 školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu 

 
Míra podpory:  

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 15% 
 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském 
rejstříku 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 5% 
 
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti 
není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 10% 
 
Ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85% 
Státní rozpočet – 0% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  29. 9. 2016, 14:00 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   14. 2. 2017, 14:00 



 

Podporované aktivity: 
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování 

přípojky pro přivedení inženýrských sítí 
 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 
 nákup budov 
 pořízení vybavení budov a učeben 
 pořízení kompenzačních pomůcek 
 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu 

 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní 
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy ve vazbě na: 

 klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory) 

 budování bezbariérovosti škol 
 rozšiřování kapacit kmenových učeben 

 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání. 
 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL 

 

Tomíčková Petra, 18. 8. 2016 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL

