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Seznam použitých zkratek: 

MAP   Místní akční plán 

SR MAP  Strategický rámec MAP 

ŘV MAP  Řídící výbor MAP 

PS   Pracovní skupina/-y 

RT MAP  Realizační tým MAP 

MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 

MŠ    Mateřská škola  

ZŠ    Základní škola  

ZUŠ    Základní umělecká škola  

DDM    Dům dětí a mládeže 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

MěÚ   Městský úřad 
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Přehled změn k aktualizaci platné k 20. 6. 2022 – formální a textová, resp. kmenová 
část SR MAP1 

Č. strany 
Specifikace změn a doplnění oproti předchozí 
schválené verzi  

Odůvodnění revize (je-li 
nezbytné) 

s. 1 
 
 

Aktualizace názvu Strategický rámec MAP do 
roku 2023 > (nově na) Strategický rámec MAP 
do roku 2025. 

Aktualizace v souladu s pravidly 
a postupy MAP. 
 

s. 1 
 
 

Aktualizace názvu projektu na titulní straně 
dokumentu a reg. čísla v zápatí. 
 

Nutná aktualizace související 
s realizací (návazného) MAP pro 
Hlučínsko východ III od 1. 1. 2022 

s. 2 Rozšíření seznamu použitých zkratek. K rozšíření bylo přistoupeno pro 
lepší orientaci čtenáře, který 
s danou problematikou není 
(nemusí být) prozatím příliš 
obeznámen. 

s. 11-20 Doplněny odstavce shrnující stav (činnosti, 
aktivity, jednání) od poslední aktualizace SR 
MAP – aktualizace údajů a informací + (nově) 
zavedeno členění činnosti ŘV a PS na úrovni 
jednotlivých projektů (MAP I, II, III). 

Nezbytné doplnění informací 
v souladu s probíhajícím 
konzultačním a komunikačním 
procesem a skutečností, že je 
aktualizace prováděna již v rámci 
návazného MAP III, jenž je 
v území realizován od 1. 1. 2022. 
Pro větší přehlednost byly 
informace k ŘV a PS v kap. 2 
rozčleněny do samostatných 
oddílů (Činnosti ŘV a PS 
v projektu MAP I, resp. MAP II, 
resp. MAP III. 

s. 19-20 Zcela nově přidán oddíl Činnost ŘV a PS 
v projektu MAP III. 

Viz odůvodnění v předchozím 
řádku. 

s. 20 Aktualizace odkazů na webové stránky 
realizátora MAP – MAS Hlučínsko. 

Nově jsou na daném místě 
k dispozici webové odkazy na 
příslušné sekce všech tří projektů 
MAP (realizovaných a v realizaci), 
a to z důvodu, aby měl čtenář 
snazší přístup ke všem výstupům 
a informacím, které jsou 
v předkládaném dokumentu 
reflektovány. 

Přehled změn – tabulková část (přílohy) SR MAP k aktualizaci platné k 20. 6. 2022 

Č. strany 
Specifikace změn a doplnění oproti předchozí 
schválené verzi  

Odůvodnění revize (je-li 
nezbytné) 

s. 145 
 
 

 

Doplnění informací k (dané) aktualizaci 
Investičních záměrů v Příloze 4 + nově přidáno 
členění aktualizací (podzim 2021, resp. 
schválení k 17. 12. 2021; jaro 2022, resp. 
schválení k 20. 6. 2022). 

Obligátní, avšak nezbytné 
doplnění informací pro čtenáře 
související s  (danou) aktualizací 
investičních záměrů stran škol a 
dalších subjektů. S přibývajícími 
aktualizacemi považujeme za 

                                                           

1 Na tomto místě nejsou reflektovány změny související s nutnou aktualizací (typu datum schválení). 
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nutné uvozovat jednotlivé 
aktualizace (tabulkové přehledy) 
příslušnými informacemi tak, aby 
bylo na první pohled jasné, které 
přehledy jsou pro danou aktuální 
verzi platné a relevantní. 
V budoucnu pak není vyloučeno, 
že budou vznikat vždy nové 
dokumenty, resp. nové verze, 
v nichž nebudou figurovat změny 
reflektované za předchozí 
aktualizaci. 

s. 145 
 
 
 
 
 

Přidání tabulky s přehledem změn (aktualizací) 

v investičních záměrech jednotlivých subjektů 

(excelovská tabulka se všemi záměry je externí 

přílohou SR MAP) platných pro aktualizaci 

k 20. 6. 2022. 

Přiložena (nová) přehledová 
tabulka reflektující změny 
v investičních záměrech škol 
v porovnání s předchozí verzí 
(aktualizací) platnou k 17. 12. 
2021. 
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Přehled změn k aktualizaci platné k 17. 12. 2021 – formální a textová, resp. 
kmenová část SR MAP2 
 
Pozn.: č. stránek uvedené v této tabulce jsou platné pro danou aktualizaci (k 17. 12. 2021), 
dalšími aktualizacemi dochází/může docházet k posunu č. str., proto je potřeba vždy nahlížet 
do předchozí schválené verze SR MAP, jež je k dispozici jak na webových stránkách 
realizátora MAP (MAS Hlučínsko), tak na stránkách Územní dimenze. 

Č. strany 
Specifikace změn a doplnění oproti předchozí 
schválené verzi  

Odůvodnění revize (je-li 
nezbytné) 

s. 2 Doplnění Seznamu použitých zkratek. Nerelevantní. 

s. 3 Doplnění tabulkového přehledu reflektujícího změny 
oproti předchozí schválené verzi. 

Z důvodu snazší orientace 
čtenářů (ať už z řad místních 
aktérů ve vzdělávání, široké 
veřejnosti či hodnotitelů). 

s. 8 Rozšíření vize (totožná jako v případě Hlučínska-
západ), doplněna rovněž o word cloud (slovní mrak). 

Původně byla vize ztvárněna 
pouze jedinou formulací 
(zůstává zahrnuta), aktuální 
znění lépe vystihuje letité 
snažení všech aktérů a 
současně reflektuje směřování 
Hlučínska v oblasti školství do 
budoucna. Vize je totožná 
s MAP pro Hlučínsko západ, a 
to z důvodu, že v případě tak 
specifického regionu, jakým je 
Hlučínsko, považujeme za 
stěžejní, aby byla myšlenka 
společná, jednotná a 
nedocházelo k (umělému) 
dělení mikroregionu kvůli 
administrativnímu či 
formálnímu členění pro 
potřeby realizace projektů. 

s. 8-9 Druhý bod (odrážka) doplněno o „jazykové a digitální 
gramotnosti“. 

Doplnění z důvodu rozšíření 
názvu Priority 2. 

s. 8-9 Odstranění původně samostatného bodu (odrážky) 
„rozvoje jazykové gramotnosti dětí a žáků a 
průběžným jazykovým vzděláváním pedagogů“. 

Je (nově) zakomponováno do 
předchozího bodu. 

s. 8-9 Úprava formulace „rozvojem kompetencí a 
gramotností dětí a žáků nadaných, ale také se SVP“ 
na aktuální, tj. „rozvojem kompetencí a gramotností 
všech dětí a žáků“. 

Aktuální formulace více 
konvenuje se zacílením 
projektu MAP II, tj. rovné 
příležitosti pro všechny děti a 
žáky. 

s. 12-13 Doplněny odstavce shrnující stav (činnosti, aktivity, 
jednání) od poslední aktualizace SR MAP. 

Nezbytné doplnění informací 
v souladu s probíhajícím 
konzultačním a komunikačním 
procesem. 

                                                           

2 Na tomto místě nejsou reflektovány změny související s nutnou aktualizací (typu datum schválení). 
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s. 13-14 Doplnění termínů jednání/setkání jednotlivých PS. Obligátní doplnění termínů 
jednání PS od poslední 
aktualizace SR MAP. 

od s. 17 Změna na úrovni formální úpravy textu. Z důvodu doplnění cílů za 
každou Prioritu o specifické 
cíle/opatření bylo – pro větší 
přehlednost a komfortnost 
čtenáře – přistoupeno 
k formální úpravě tabulkového 
přehledu každé z Priorit. 

s. 17-19 Priorita 1 - doplnění jednotlivých cílů o specifické 
cíle/opatření. 

Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin.  

s. 17-18 Úprava části popisu Cíle 1.3 – přeformulování věty 
týkající se přítomnosti dvouletých dětí v MŠ. Pův. 
znění obsahovalo dovětek (níže za *) „v souvislosti 
s další plánovanou změnou na úrovni předškolního 
vzdělávání“. Současně došlo k doplnění dalších 
zvýrazněných částí. Aktualizace popisu daného dílčího 
cíle, resp. jedné pasáže, jsou zachyceny níže (celé 
znění popisu cíle je k dispozici v tabulkovém přehledu 
k dané Prioritě 1): 
 
„(…)Ve druhém ohledu je reflektována potřeba 
pořízení vybavení, úprav a přizpůsobení prostředí pro 
dvouleté děti* v případě event. zavedení povinnosti 
přijímání dvouletých dětí pro MŠ (…) Součástí tohoto 
cíle je také rozšíření vzájemné spolupráce mezi MŠ, 
společné vzdělávání, setkávání a výměna odborných 
zkušeností.“ 

Aktualizace pasáže týkající se 
dvouletých dětí koreluje se 
zrušením plánované povinnosti 
přijímat od roku 2020 dvouleté 
děti do MŠ. 
 
Doplněné „společné vzdělávání, 
setkávání“ je spíše obligátní a 
slouží k tomu, aby tyto aktivity 
nemusely být z textu implicitně 
vyvozovány, ale v textu 
explicitně uvedeny. Společná 
vzdělávání a setkávání se 
vztahují prakticky ke všem 
cílům artikulovaným v rámci 
Priority 1 (vizte následující 
reflexi změny). 

s. 17 Doplněna poslední věta do popisu Cíle 1.1 – „Na 
tomto místě je nutné akcentovat, že se daný cíl 
prolíná s ostatními identifikovanými dílčími cíli.“ 

Společné vzdělávání a setkávání 
zástupců MŠ je a bude 
uskutečňováno napříč všemi 
dílčími tematickými oblastmi a 
tento záměr je u jednotlivých 
dílčích cílů deklarován. 
Pokládáme však za relevantní 
tuto skutečnost explicitně 
vyslovit právě u Cíle 1.1. 

s. 19 Úprava/rozšíření znění cíle 1.6 z pův. „Dostatek 
pohybu a kvalitní zdravá strava pro děti“ na aktuální 
„Dostatek pohybu, kvalitní zdravá strava a podpora 
zdravého životního stylů dětí“. 

Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin. 

s. 19-20 Úprava Indikátorů:  
a) Původní indikátor „Počet proškolených osob 

(pedagogů)“ nově zobecněn na „Počet 
proškolených osob“. 

Revize navazující na aktualizaci 
jednotlivých cílů. 

s. 21-22 Priorita 2 - doplnění jednotlivých cílů o specifické cíle. 
Doplnění, resp. rozšíření Priority 2 o „digitální“ 
gramotnost“. 

Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin. 

s. 21 Doplnění/rozšíření Cíle 2.2 o „moderního“. Konvenuje s nově přidanými 
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opatřeními. 

s. 22 V oddílu Vazba na povinná a doporučená opatření 
MAP doplněno v bodě (2) „…středně silnou, až silnou 
vazbu na povinné opatření „Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem“. 

Doplnění zvýrazněné části 
z důvodu revize cílů a doplnění 
specifických cílů/opatření. 

s. 23 Rozšíření (počtu) indikátorů vztahujících se k Prioritě 
2 (pův. pouze Počet podpořených škol a Počet škol 
zapojených do čerpání SF EU v oblasti gramotností). 

Revize navazující na aktualizaci 
jednotlivých cílů. 

s. 24 Priorita 3 - doplnění jednotlivých cílů o specifické 
cíle/opatření. 

Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin. 

s. 24-25 V popisu cíle 3.3 došlo k úpravě části formulace z pův. 
„obce mikroregionu Hlučínska-východ“ na aktuální 
„(celého) mikroregionu Hlučínska“ 

Aktuální znění, resp. rozšíření 
na oblast celého Hlučínska lépe 
odráží reálné možnosti. 
V případě, že by došlo 
k realizaci Centra 
specializované podpory, bylo by 
v první fázi /s největší 
pravděpodobností/ 
uskutečněno na úrovni celého 
Hlučínska, nikoli na úrovni 
jednotlivých ORP (Hlučín a 
Kravaře), a to z důvodu finanční 
náročnosti projektu. 

s. 25 Doplnění Cíle 3.4. Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin. 

s. 26 Úprava/doplnění indikátorů vztahujících se k Prioritě 
3: 

a) Počet realizovaných aktivit doplněno o „Počet 
realizovaných projektů“  

b) Počet podpořených osob doplněno o „Počet 
účastníků“ 

Revize navazující na aktualizaci 
jednotlivých cílů. 

s. 27-28 Priorita 4 - doplnění cíle o specifické cíle/opatření. Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin. 

s. 28 Priorita 5 - doplnění cíle o specifické cíle/opatření. Aktualizace/doplnění 
vyplývajíce z jednání 
pracovních skupin. 

s. 29 Formální úprava tabulky reflektující vazbu Cílů MAP 
na úrovni Hlučínska-východ na opatření MAP (na 
úrovni závazné metodiky MAP). 

Nerelevantní. 

s. 30-32 Přidána tabulka s názvem Přehled Priorit, cílů a 

specifických cílů 
S ohledem na doplnění 
jednotlivých cílů o specifické 
cíle/opatření považujeme 
tabulkový přehled za nezbytný 
kvůli lepší orientaci čtenáře. 
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Přehled změn – tabulková část (přílohy) SR MAP3 

Č. strany 
Specifikace změn a doplnění oproti předchozí 
schválené verzi  

Odůvodnění revize (je-li 
nezbytné) 

s. 33 
Doplnění znění názvu Přílohy 1 o „pro programové 

období 2014-2020“. 

Z důvodu existence nových 
tabulek MMR pro 
zaznamenávání investičních 
záměrů škol a dalších subjektů 
pro programové období 2021-
2027, které jsou oproti původní 
verzi fixní a rozšířené, 
považujeme za nutné explicitně 
označit/pojmenovat, a tím 
pádem odlišit původní (Příloha 
1) a nové (Příloha 4) tabulky 
s investičními záměry. Záměry 
obsažené v Příloze 1 jsou tzv. 
zakonzervované, tyto již 
nebudou – na rozdíl od záměrů 
v nových tabulkách – 
aktualizovány.  

s. 31-83 
Formální úprava v označení (z)realizovaných 
investičních záměrů (šedé podbarvení). 

Nerelevantní. 

s. 84 
Doplnění znění názvu Přílohy 2 o „za období 2016+“, 

nově přidáno členění na dílčí kapitoly (2.1 - včetně 

přidání názvu tabulky, 2.2…).  

S přibýváním textu a 
tabulkových přehledů 
souvisejících s pokročilou 
realizací projektů MAP (I, II a 
nově III) pokládáme za 
nezbytné začít v předkládaném 
dokumentu odlišovat jednotlivé 
oddíly a ukotvovat je – pro 
komfortnější orientaci čtenáře - 
v čase. 

s. 117-
134 

Kompletně (nově) zpracována Příloha 2.3. Doplnění související 
s pokročilou fází realizace 
projektu.  

s. 135 
Doplnění znění názvu Přílohy 3 „Neinvestiční priority 
– aktivity spolupráce + obecný seznam záměrů aktivit 
spolupráce zpracovaný pro území MAP pro Hlučínsko 
východ v rámci realizace MAP I s přesahem do MAP 
II“. + formální úprava oddílu 

Stejně jako v případě přechozí 
změny a její specifikace (Příloha 
2), také na tomto místě je 
zvýrazněná část textu kruciální 
pro snazší porozumění čtenáře 
předkládanému dokumentu a 
jeho členění. Je nezbytné 
připomenout, že je záhodno 
v SR MAP v případě 
(ne)investičních záměrů tyto 
neodstraňovat. Z tohoto 
důvodu se přikláníme 
k časovému ukotvení každé 

                                                           

3  Mimo změny na úrovni aktualizace investičních záměrů obsažených v nových tabulkách MMR pro období 
2021-2027, přehledová tabulka se zachycení změn je součástí Přílohy 4 tohoto dokumentu. 
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z vyhotovených příloh. Do 
poznámky k dané kapitole byla 
přidána informace ohledně 
ročních akčních plánů a 
přehledu aktivit, na které na 
tomto místě odkazujeme, avšak 
z důvodu rozsahu a obsáhlosti 
nejsou přímou součástí 
předkládaného dokumentu. 
Zahrnutí všech aktivit 
spolupráce, včetně nově 
plánovaných na rok 2022, by již 
značně znepřehlednilo 
předkládaný dokument a 
zahltilo čtenáře přehršlí tabulek 
a textu. V případě aktivit 
spolupráce navržených pro rok 
2022 odkazujeme na Roční 
akční plán, jenž bude spolu se 
SR MAP schválen na online 
jednání ŘV MAP dne 17. 12. 
2021. 

s. 140 
Doplnění informací k aktualizaci Investičních záměrů 
v Příloze 4. 

Obligátní, avšak nezbytné 
doplnění informací pro čtenáře 
související s  aktualizací 
investičních záměrů stran škol a 
dalších subjektů. 

s. 140 
Přidání tabulky s přehledem změn (aktualizací) 
v investičních záměrech jednotlivých subjektů 
(excelovská tabulka – výše zmiňovaná – je externí 
přílohou SR MAP). 

Přidání přehledu v souladu 
s povinnostmi vyplývajícími 
z pravidel pro aktualizace 
investičních záměrů uvedených 
v nových tabulkách MMR pro 
programové období 2021-27. 
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1 VIZE vzdělávání dětí a žáků v mikroregionu Hlučínsko-
východ 

 

„Hlučínsko jako region vzdělaných a spokojených lidí uplatnitelných na trhu práce.“ 

Hlučínsko je modernizující se region, který si zachovává své tradiční hodnoty předávající se 

z generace na generaci. Historické pozadí našeho regionu přispívá k jedinečnosti mentality zdejších 

obyvatel, která se projevuje silnou pospolitostí, pracovitostí, pohostinností a velkou sounáležitostí 

s regionem. Cílem lokálního předškolního, základního i neformálního vzdělávání 

tak je výchova ke skromnosti, pracovitosti, reálnému 

sebehodnocení dětí a žáků i podněcování myšlení a 

uvědomění si příslušnosti k regionu. Pedagogové jako 

hlavní nositelé informací vykonávají svou práci 

srdcem, vnímající ji jako své poslání, jsou to lidé, 

kteří své práci rozumějí a dělají ji rádi.  

 

Kvalitní předškolní vzdělávání má ztvárňovat především 

pohyb, kvalitní zdravá strava a duševní hygiena dětí 

i pedagogů. Spokojené dítě rovná se spokojený učitel a vice versa. Oblastí 

předškolního vzdělávání prostupuje myšlenka „zachovat dětem dětství“. Vyučující napříč vzdělávacím 

systémem pro děti do 15 let usilují o to, aby se škola nestala pro děti a žáky noční můrou a aby děti 

nebyly přehnaně zatěžovány s negativními dopady na jejich psychiku. Snahou je v dětech a žácích 

objevovat a rozvíjet ty schopnosti a dovednosti, které se stanou základem pro úspěšné pokračování 

ve studiu s cílem uplatnit se v zaměstnání, jež bude generovat příjem zajišťující důstojný život. 

Vzdělávání má směřovat k harmonickému rozvoji osobnosti dětí a žáků, neakcentovat pouze aspekt 

znalostní, ale zahrnout i aspekt výchovný a především to, aby byly děti spokojené a šťastné.  

Vize bude uplatňována prostřednictvím: 

- společného vzdělávání pedagogů v návaznosti na potřeby území SO ORP Hlučín a potřeby školství 

ČR 

- společné výměny zkušeností aktérů vzdělávání v regionu a spoluprací v oblastech: předškolního 

vzdělávání, čtenářské, matematické, jazykové a digitální gramotnosti, inkluzivního vzdělávání, 

v oblastech rozvoje regionální identity, dovedností dětí a žáků (zejména pak manuálních  

a polytechnických) 

- podporou činností a aktivit rozvíjejících regionální identitu 
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- rozvojem vnitřní motivace dětí a žáků k učení a kreativitě 

- rozvojem kompetencí a gramotností všech dětí a žáků 

- využíváním moderních technologií a osvědčených metod ve výuce 

 

2 Popis zapojení aktérů 
 

V MAP I byli při sestavování komunikační platformy osloveni zástupci všech aktérů ovlivňující 

předškolní a základní vzdělávání v regionu. Výsledkem bylo ustanovení Řídícího výboru (ŘV) 

a organizační struktury MAP a na úvodním zasedání ŘV byla projednána problematika a volba 

povinných, doporučených i volitelných opatření. Současně byl na tomto zasedání vytvořen základ 

Pracovních skupin (PS), do kterých se měli možnost nominovat všichni aktéři ovlivňující vzdělávání 

v regionu. Pracovní skupiny byly tvořeny s ohledem na potřeby regionu a tematické okruhy – tzv. 

opatření MAP. V průběhu realizace MAP I se PS zapojily do vytvořené komunikační platformy, a to 

formou sdílení informací, připomínkováním a navrhováním řešení ve vztahu k projednávané 

problematice vzdělávání. 

 
Organizační struktura a (komunikační) platformy v MAP II navázaly na platformy založené již 

v počáteční fázi předchozího dvouletého projektu MAP I. Rovněž v MAP II byli v rámci fáze prvotního 

oslovování kontaktováni zástupci všech potenciálních aktérů ve vzdělávání v mikroregionu – všechny 

mateřské a základní školy, základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže v Hlučíně, zřizovatelé škol, 

vedoucí Odboru školství při MěÚ Hlučín, vedoucí Odboru sociálních věcí při MěÚ Hlučín, členové 

všech pracovních skupin a Řídícího výboru z MAP I, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, 

církve, kraje, ITI, NIDV, KAP, zástupci a poskytovatelé sociálních služeb i rodiče dětí a žáků.  

 
V aktuálním projektu MAP III je opět navázáno na činnost (a složení) platforem, které působily v MAP 

II. V MAP III byli v rámci aktualizace organizační struktury primárně osloveni stávající členové 

jednotlivých platforem (ŘV, PS) a následně také další povinní zástupci ŘV dle Postupů MAP III. 

V případě aktualizace složení pracovních skupin vycházel realizační tým rovněž z evaluace činnosti 

pracovních skupin, prostřednictvím které byl mj. zjišťován zájem členů PS zapojených v MAP II 

pokračovat v navazujících pracovních skupinách v MAP III. Oficiálně byli k účasti (při)zváni zástupci 

všech mateřských, základních a základních uměleckých škol, jejichž zapojení do projektu stvrzené 

písemným souhlasem je (stejně jako v předchozích dvou MAP) klíčové. Při podání žádosti o dotaci 

totiž musí být deklarováno zapojení zástupců minimálně 70 % škol (podle IZO) zřizovaných v území 

správního obvodu ORP.  
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V předrealizační fázi byl záměr (o realizaci) projektu MAP III projednáván stran zástupce nositele 

projektu MAP v území (MAS Hlučínsko) se všemi zřizovateli, zástupci ORP, včetně předsedy Sdružení 

obcí Hlučínska, starostky města Kravaře a současně předsedkyně Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínska-západ a starosty Hlučína a předsedy Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-východ. 

O realizaci návazného projektu MAP III byli průběžně informováni aktéři ve vzdělávání zapojeni 

v pracovních skupinách a Řídícím výboru MAP, příp. také účastníci vzdělávacích a dalších akcí 

organizovaných v projektu MAP II. 

 
Organizační struktura MAP pro Hlučínsko východ III (tato je blíže rozpracována v samostatném 

dokumentu Organizační struktura MAP III) vychází ze závazné metodiky MAP (Postupy MAP III) 

a potřeb území. Vytvořené partnerství aktérů ovlivňujících vzdělávání v mikroregionu Hlučínsko-

východ je založeno na široké platformě spolupracujících subjektů z řad zřizovatelů škol, základních 

a mateřských škol, základní umělecké školy, domu dětí a mládeže, neziskových vzdělávacích 

a volnočasových organizací, církve, sociálních služeb a z řad rodičů, resp. široké veřejnosti. Proces 

komunikace a konzultace se zainteresovanými aktéry upravuje samostatný dokument Komunikační 

plán a konzultační proces. 

 

Organizační strukturu projektu MAP (I, II a aktuálního MAP III) tvoří: 

a) Realizační tým (RT) – je podpůrným a poradním orgánem, jenž zajišťuje provozní 

a procesní stránku realizace projektu. RT se dělí na administrativní a odbornou část. 

b) Řídící výbor – je vrcholným orgánem místního akčního plánování. Tvoří jej zástupci 

klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na daném území. Řídící výbor má ze svého 

středu zvoleného předsedu a definované postupy rozhodování. Na základě toho má vytvořen 

Statut a Jednací řád, jimiž se řídí. 

c) Pracovní skupiny – jsou pracovní orgány, resp. odborné platformy MAP vzniknuvší na 

základě konkrétních tematických oblastí, které na svých jednáních reflektují. Aktivně se 

podílejí na celém aktualizačním procesu projektu.  

 

Činnost ŘV a PS v projektu MAP I 

Tzv. komunikační platforma MAP (I) vznikala postupně od podzimu roku 2015, kdy byli osloveni 

zástupci všech aktérů ovlivňující předškolní a základní vzdělávání v regionu. O záměrech a cílech 

nového projektu byli dotyční obeznámeni prostřednictvím e-mailové i telefonické komunikace 

a zvláště na společných setkáních – ať už se zřizovateli v rámci jednání Sdružení obcí Hlučínska nebo 

Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-východ či setkání s řediteli mateřských a základních škol a DDM. 
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Postupně tak byli o realizaci projektu informovaní všichni aktéři ovlivňující vzdělávání v řešeném 

území. Konkrétně se jedná o zástupce kraje, ITI, KAP, zřizovatelů a ředitelů MŠ / ZŠ, DDM Hlučín, ZUŠ, 

církve, zástupce z řad pedagogů, rodičů i NNO, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a žáků.  

 
Metodou sněhové koule byli průběžně oslovováni a doplňováni další aktéři, což vyústilo k ustanovení 

Řídícího výboru (ŘV) a organizační struktury MAP na společném jednání (s většinovou účastí) dne 

25. 1. 2016 v Hlučíně. Řídící výbor v projektu MAP I sestával z celkem 35 členů a byl složen ze 

zástupců realizátora projektu MAP, kraje, zřizovatelů škol, vedení ZŠ a MŠ, výborných pedagogů ZŠ 

a MŠ, zástupců školních družin, organizací neformálního a zájmového vzdělávání (NNO, DDM), KAP, 

ITI a rodičů. Pracovní skupiny byly čtyři a jejich složení bylo na základě rozhodnutí ŘV heterogenní. 

Společné setkání vedoucích pracovních skupin proběhlo dne 11. 5. 2016. Pracovní skupina PS-1 

„Předškolní vzdělávání a péče“ (14 členů) se poprvé sešla dne 26. 5. 2016, Pracovní skupina PS-2  

„Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání“ (16 členů) jednala dne 8. 6. 2016, 

Pracovní skupina PS-3 „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“ 

(9 členů) zasedala dne 1. 6. 2016 a Pracovní skupina PS-4  „Udržení a rozvoj regionální identity: rozvoj 

regionální identity a dovedností dětí a žáků“ (21 členů) jednala dne 31. 5. 2016.  

Další setkání pracovních skupin bylo uskutečněno v roce 2017, převážně ve druhé polovině roku: 

Předškolní vzdělávání a péče: 12. 10. 2017  

Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání: 18. 10. 2017 

Udržení a rozvoj regionální identity: 19. 6. 2017 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených šk. neúspěchem: 11. 10. 2017 

 
Na druhém zasedání Řídícího výboru dne 22. 6. 2016 byla schválena první verze Strategického rámce 

MAP spolu s vizí předškolního a základního vzdělávání, jež byla artikulována na základě návrhů 

a podnětů vzešlých na setkáních jednotlivých pracovních skupin. Rovněž byla schválena první verze 

Analytické části a související SWOT-3 analýzy. Po uplynutí 6 měsíců, dne 4. 1. 2017, mohl Řídící výbor 

MAP zasednout potřetí. Kromě schválení aktualizovaného Strategického rámce MAP a jeho příloh 

v podobě investičních a neinvestičních záměrů byly na zasedání projednány první návrhy k Akčnímu 

plánu MAP. Tyto se staly podkladem pro následné jednání pracovních skupin. Poslední zasedání ŘV 

v rámci MAP I bylo uskutečněno dne 22. 11. 2017. Zde došlo ke schválení všech relevantních 

dokumentů (Sebehodnotící zprávy, aktualizované Analytické části, SR MAP, Akčního plánu) 

a především Finálního MAP, jenž sestával z Analytické části, Strategického rámce MAP do roku 2023 

a Akčního plánu na rok 2018 a dále. Současně byly všem členům ŘV předány informace 

o připravovaném navazujícím projektu MAP II. 
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Činnost ŘV a PS v projektu MAP II 

V rámci MAP II docházelo k průběžnému informování všech aktérů ve vzdělávání o náplni, průběhu 

a pokrocích v projektu prostřednictvím osobní, e-mailové a telefonické komunikace. Ředitelé 

a pedagogové mateřských a základních škol, základní umělecké školy a DDM byli o projektu MAP II, 

jak je zmíněno výše, informováni již v rámci závěrečné fáze MAP I, a to na setkáních pracovních 

skupin, v rámci vzdělávacích aktivit i na posledním zasedání Řídícího výboru MAP I v listopadu 2017. 

Aktuální informace byly konkrétně těmto zástupcům podávány průběžně od zahájení fyzické 

realizace projektu prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace, na společném setkání dne 

17. dubna 2018 v Zámeckém klubu v Hlučíně, jehož hlavní náplní bylo projednávání aktivit 

spolupráce, jež měly být následně realizovány v rámci Implementace MAP, a prostřednictvím 

osobních konzultací (individuálních schůzek) s jednotlivými řediteli škol na Hlučínsku-východ. 

Preference a zájem o konkrétní aktivity spolupráce měli zástupci ZŠ, MŠ a ZUŠ možnost vyjádřit 

prostřednictvím dotazníkového šetření.  

 
Řídící výbor projektu MAP II doznal jen drobných obměn – všichni dosavadní členové byli osloveni via 

e-mailovou komunikaci, zda chtějí setrvat ve funkci člena ŘV; zároveň byli osloveni (nově) povinní 

zástupci v ŘV. První ustavující zasedání ŘV v rámci projektu MAP II bylo uskutečněno dne 14. 6. 2018. 

Na něm došlo ke schválení aktualizované verze statutu a jednacího řádu, Organizační struktury, 

aktualizovaných příloh SR MAP do roku 2023 a k volbě předsedy ŘV.  Další zasedání ŘV bylo 

uskutečněno dne 26. března 2019. Na tomto došlo k projednání a schválení všech aktualizovaných či 

nově vytvořených dokumentů MAP. 

 
Dne 13. 12. 2019 zasedal Řídící výbor MAP II podruhé v tomto roce. Na jednání byly schváleny přílohy 

SR MAP (investiční a neinvestiční záměry aktérů ve vzdělávání) včetně aktualizovaných setkání PS (viz 

níže), dále byl projednán a schválen Seznam a harmonogram plánovaných evaluací. Členové ŘV vzali 

na vědomí závěry dotazníkového šetření realizovaného v souladu s Postupy MAP II, podaktivitou 2.7 

Podpora škol v plánování. 

 
V době od 24. 6. do 1. 7. 2020 bylo, s ohledem na komplikovanou situaci související s Covid-19, 

uskutečněno historicky první schvalování SR MAP per rollam. Školy a další subjekty pracující s dětmi 

a žáky do 15 let na Hlučínsku měly možnost zasílat své aktualizované investiční záměry a následně 

také písemné souhlasy zřizovatelů v období od 16. dubna do 10. června, v červnu došlo k posunutí 

deadlinu o týden, tj. do 17. 6. včetně. V tomto cyklu aktualizací bylo přistoupeno k uvedení termínu 

změny/aktualizace daného investičního záměru – uveden je měsíc (+ rok) korelující s měsícem, 

v němž byla zaslána schválená tabulka s investičními záměry stran zřizovatele (rozpětí 04-06/2020). 
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Řídící výbor prostřednictvím hlasování per rollam schválil nadpoloviční většinou všech členů 

Strategický rámec MAP do roku 2023 včetně aktualizovaných příloh se seznamem investičních 

a neinvestičních záměrů. Členové ŘV MAP II byli o výsledku hlasování zpraveni v souladu s Jednacím 

řádem do 48 hodin od ukončení hlasování prostřednictvím zástupce realizačního týmu MAP II. 

Vyplněné hlasovací archy jsou řádně archivovány. 

 

Další jednání ŘV MAP II bylo realizováno v rámci povinné podaktivity 2.12 Podpora znalostních 

kapacit Řídícího výboru MAP II. V prosinci, konkrétně v termínech 9. a 15. 12. 2020, byla tato povinná 

aktivita uskutečněna online ve formě webinářů. Původně byli členové ŘV osloveni s možností výběru 

ze dvou nabízených termínů stran lektorek. Vzhledem k tomu, že preference termínů 9. a 15. 

prosince byly dosti vyrovnané, bylo – po (předchozí) telefonické domluvě s administrátorkou 

projektu a s lektorkami – rozhodnuto, že bude uskutečněn totožný webinář v obou termínech. Tzn., 

komu vyhovoval termín 9. 12., mohl se účastnit webináře v tomto, kdo preferoval 15. 12., připojil se 

na webinář v daném termínu. Webináře byly realizovány společně za ŘV MAP pro Hlučínsko-východ 

a ŘV MAP pro Hlučínsko-západ. Zpětně hodnotíme nabídku dvou termínů jako dobré rozhodnutí – 

díky tomu se totiž mohli povinné podaktivity účastnit prakticky všichni členové ŘV MAP, v opačném 

případě by byla účast poloviční. 

 
Následující (prozatím stále ještě online) jednání bylo po domluvě se členy ŘV MAP II dohodnuto 

v termínu 14. června. Výběru společného termínu předcházela možnost vyjádření preferencí 

k několika nabízeným termínům prostřednictvím Google formuláře. Po tomto kroku byli členové ŘV 

MAP II opětovně osloveni s navrženým termínem online jednání. Na tomto došlo k projednání 

a schválení dokumentů II. a III. Průběžná sebehodnotící zpráva či aktualizovaného dokumentu 

Seznam a harmonogram plánovaných evaluací (dále jen „Seznam“). K aktualizaci Seznamu dochází 

z důvodu situace okolo pandemie Covid-19, která znemožnila realizovat řadu aktivit MAP 

v plánovaném režimu a současně zapříčinila nutnost prodloužení projektu z původně zamýšleného 

ukončení k 30. 6. (nově) k 31. 12. 2021. Žádosti o změnu (věcné části projektu a jeho prodloužení) 

bylo stran administrátorů projektu (MŠMT) vyhověno.  

 
Dále byl na jednání schválen Strategický rámec MAP, zejména pak aktualizované přílohy 

s (ne)investičními záměry škol a dalších subjektů. S ohledem na novou podobu tabulek „Seznam 

investičních priorit“ pro programové období 2021-2027 zveřejněnou v první polovině roku 2021 stran 

MMR, bylo přistoupeno k vyplnění také této – nové – verze, což si (navíc v krátkém časovém úseku) 

vyžádalo součinnost všech aktérů ve vzdělávání majících své investiční záměry uvedeny v SR MAP.  
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Dne 1. 11. 2021 byl realizován webinář s názvem Úspěšný žák – spokojený rodič – požadavky na školu 

v kontextu doby, který byl určen primárně členům ŘV MAP II a který byl zahrnut do Podaktivity 2.12. 

Webinář byl otevřen i dalším zájemcům o téma. Členové RT MAP II pořídili z webináře záznam, který 

byl postoupen členům ŘV MAP II, jež se jej účastnili a mohou se tak příp. vrátit k pasážím, které je 

zaujaly, současně odkaz na záznam obdrželi i členové ŘV MAP II, kteří se z důvodu časových možností 

a pracovních povinností nemohli dané aktivity zúčastnit. Díky záznamu z webináře tak mají všichni 

členové ŘV MAP stejnou možnost rozšířit si okruh znalostí v oblasti kvalitního inkluzivního vzdělávání 

a dalších tématech souvisejících s novými požadavky a nároky na školy. 

 
Od druhé poloviny října 2021 byla, v souladu s metodikou MAP II, opětovně otevřena možnost 

aktualizace (primárně) investičních záměrů škol a dalších subjektů. Vedení těchto organizací bylo 

seznámeno s podmínkami aktualizace, novými postupy a informacemi, které měli členové RT MAP II 

k dispozici z dostupných dokumentů, materiálů, FAQ, na webu MŠMT či prostřednictvím online 

setkání se zástupci MŠMT a MMR. Z důvodu konání obecních a městských zastupitelstev a s ohledem 

na možnost schvalování investičních záměrů nejdříve po 6 měsících od data posledního schválení, 

bylo další online setkání – a to po předchozí domluvě se členy ŘV MAP II – domluveno v termínu 17. 

12. 2021. Členové ŘV MAP II byli zpraveni o důležitosti online jednání, a to jak na červnovém jednání, 

tak opětovně via e-mailovou komunikaci. Účelem online jednání bylo především schválení všech 

potřebných a finálních dokumentů (tzv. finálního MAP), a to v souvislosti s ukončením projektu MAP 

II k 31. 12. 2021. Co se možnosti aktualizace investičních záměrů týče, aktuální byla relevantní rovněž 

s ohledem na avizované otevření příjmu žádostí IROP očekávané v prvním kvartále 2022. 

 
V MAP II pro Hlučínsko východ bylo zřízeno a po celou dobu fungovalo následujících 6 pracovních 

skupin: 

 

Povinné pracovní skupiny:  

PS pro financování  

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka 

PS pro rovné příležitosti 

Další pracovní skupiny:  

PS pro předškolní vzdělávání a péči 

PS pro udržení a rozvoj regionální identity 
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V případě dalších pracovních skupin byly dvě výše uvedené zřízeny na základě dohody v území, na 

základě aktivity členů jednotlivých PS a celkové (dobře) odvedené práce, která by v tomto ohledu 

neměla být přerušena. 

 

V MAP II došlo – k termínu online jednání ŘV MAP II dne 17. 12. 2021 – k setkání jednotlivých 

pracovních skupin v těchto termínech: 

2021: 

13. 12. 2021  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

13. 12. 2021  PS pro financování 

9. 12. 2021  PS pro čtenářskou gramotnost 

9. 12. 2021  PS pro předškolní vzdělávání 

8. 12. 2021  PS pro matematickou gramotnost 

6. 12. 2021  PS pro rovné příležitosti 

25. 11. 2021  PS pro čtenářskou gramotnost 

24. 11. 2021  PS pro matematickou gramotnost 

22. 11. 2021  PS pro rovné příležitosti 

19. 11. 2021  PS pro financování 

18. 11. 2021  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

16. 11. 2021  PS pro předškolní vzdělávání 

1. 7. 2021  PS pro financování 

29. 6. 2021  PS pro předškolní vzdělávání 

29. 6. 2021  PS pro matematickou gramotnost 

28. 6. 2021  PS pro rovné příležitosti 

21. 6. 2021  PS pro čtenářskou gramotnost 

21. 6. 2021  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

27. 5. 2021  PS pro rovné příležitosti 

26. 5. 2021  PS pro matematickou gramotnost 

17. 5. 2021  PS pro čtenářskou gramotnost 

13. 5. 2021  PS pro financování 

29. 4. 2021  PS pro předškolní vzdělávání  

22. 4. 2021  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

 

2020: 

17. 12. 2020  PS pro předškolní vzdělávání 

17. 12. 2020  PS pro čtenářskou gramotnost 
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14. 12. 2020   PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

10. 12. 2020  PS pro matematickou gramotnost 

7. 12. 2020   PS pro čtenářskou gramotnost 

3. 12. 2020  PS pro rovné příležitost 

3. 12. 2020  PS pro financování 

23. 11. 2020  PS pro financování 

23. 11. 2020  PS pro rovné příležitosti 

19. 11. 2020  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

19. 11. 2020   PS pro předškolní vzdělávání 

19. 11. 2020   PS pro matematickou gramotnost 

11. 11. 2020  PS pro rovné příležitosti 

9. 11. 2020  PS pro matematickou gramotnost 

5. 11. 2020  PS pro předškolní vzdělávání 

27. 10. 2020   PS pro čtenářskou gramotnost 

26. 10. 2020   PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

30. 6. 2020  PS pro matematickou gramotnost 

29. 6. 2020  PS pro financování 

18. 6. 2020  PS pro předškolní vzdělávání 

17. 6. 2020  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

15. 6. 2020  PS pro rovné příležitosti 

11. 6. 2020  PS pro čtenářskou gramotnost 

4. 3. 2020  PS pro rovné příležitosti 

 

2019: 

28. 11. 2019  PS pro předškolní vzdělávání 

27. 11. 2019  PS pro matematickou gramotnost 

11. 11. 2019  PS pro financování 

31. 10. 2019  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

30. 9. 2019  PS pro čtenářskou gramotnost 

25. 3. 2019   PS pro financování 

18. 3. 2019   PS pro udržení a rozvoj regionální identity (od 14 hodin) 

18. 3. 2019   PS pro matematickou gramotnost (od 15:20 hodin) 

5. 3. 2019   PS pro rovné příležitosti 

4. 3. 2019   PS pro čtenářskou gramotnost 

25. 2. 2019   PS pro předškolní vzdělávání 
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2018: 

18. 12. 2018   PS pro matematickou gramotnost II 

18. 12. 2018   PS pro matematickou gramotnost I 

17. 12. 2018   PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

13. 12. 2018   PS pro financování 

12. 12. 2018   PS pro předškolní vzdělávání II 

12. 12. 2018   PS pro předškolní vzdělávání I 

10. 12. 2018   PS pro čtenářskou gramotnost II 

10. 12. 2018   PS pro čtenářskou gramotnost I 

29. 11. 2018   PS pro rovné příležitosti II 

29. 11. 2018   PS pro rovné příležitosti I 

27. 11. 2018  PS pro financování 

27. 11. 2018   PS pro matematickou gramotnost 

12. 11. 2018   PS pro čtenářskou gramotnost 

1. 11. 2018   PS pro rovné příležitosti 

31. 10. 2018   PS pro předškolní vzdělávání 

17. 10. 2018   PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

 
Činnost ŘV a PS v projektu MAP III 

Organizační struktura MAP III – odrážející organizační strukturu a strukturu strategie MAP II – byla 

navržena realizačním týmem MAP III a následně projednána a schválena na prvním ustavujícím 

zasedání Řídícího výboru MAP III dne 20. 6. 2022. Složení ŘV MAP je z velké části dané závaznou 

metodikou Postupy MAP III (vizte samostatné dokumenty Organizační struktura MAP III, Statut 

a Jednací řád ŘV MAP III) a z velké části odpovídá složení ŘV MAP II – naprostá většina členů ŘV MAP 

II deklarovala vůli pokračovat v činnosti v návazném MAP III. Jednání ŘV se řídí schváleným Jednacím 

řádem a Statutem. Taktéž čtyři pracovní skupiny z celkových šesti působících v MAP pro Hlučínsko 

východ III jsou stanoveny danou metodikou.  

 
V projektu MAP III bylo zřízeno a funguje 6 pracovních skupin, které přímo navazují na činnost 

pracovních skupin z MAP II: 

 
o Povinné pracovní skupiny jsou následující čtyři: 

I) PS pro financování  

II) PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti  
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III) PS pro rozvoj matematické gramotnosti  

IV) PS pro rovné příležitosti 

o Nepovinné pracovní skupiny, resp. pracovní skupiny pro další témata: 

V) PS pro předškolní vzdělávání 

VI) PS pro udržení a rozvoj regionální identity  

 v území bylo považováno za žádoucí, aby v projektu MAP III pokračovala v činnosti 

Pracovní skupina pro Předškolní vzdělávání a péči a rovněž pracovní skupina 

s názvem Udržení a rozvoj regionální identity. Oblast předškolního vzdělávání 

a regionální identity tvořily dvě z celkových čtyř opatření / tematických oblastí 

reflektovaných v rámci Implementace MAP (II), realizovala se řada akcí, aktivit 

a projektů, v některých případech bude řešeno jejich pokračování, i z toho důvodu je 

součinnost obou PS velmi vítaná. Navíc budou dané PS zapojeny do plánování aktivit 

spolupráce s předpokládanou realizací v návazném MAP IV. 

 
V MAP III došlo – k termínu jednání ŘV MAP III dne 20. 6. 2022 – k setkání (a naplánování) 

jednotlivých pracovních skupin v těchto termínech: 

 
 27. 6. 2022  PS pro rovné příležitosti 

15. 6. 2022  PS pro matematickou gramotnost 

10. 6. 2022  PS pro čtenářskou gramotnost 

7. 6. 2022  PS pro předškolní vzdělávání 

31. 5. 2022  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

27. 4. 2022  PS pro matematickou gramotnost 

20. 4. 2022  PS pro čtenářskou gramotnost 

13. 4. 2022  PS pro rovné příležitosti 

13. 4. 2022  PS pro financování 

24. 3. 2022  PS pro předškolní vzdělávání 

23. 3. 2022  PS pro udržení a rozvoj regionální identity 

 
Výstupy z jednání Řídícího výboru a dílčích Pracovních skupin MAP III jsou součástí zápisů, které jsou 

– spolu s dalšími informacemi a dokumenty – dostupné na http://mashlucinsko.cz/projekty-a-

vyzvy/map-iii-mistni-akcni-plan-iii/ a na http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-iii-mistni-

akcni-plan-iii/mistni-akcni-plan-vzdlavani-pro-hlucinsko-vchod-iii/  

 
Veškeré výstupy z projektu MAP II jsou k dispozici na těchto odkazech: 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ . 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-iii-mistni-akcni-plan-iii/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-iii-mistni-akcni-plan-iii/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-iii-mistni-akcni-plan-iii/mistni-akcni-plan-vzdlavani-pro-hlucinsko-vchod-iii/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-iii-mistni-akcni-plan-iii/mistni-akcni-plan-vzdlavani-pro-hlucinsko-vchod-iii/
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a  http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/  

 
Výstupy z prvního projektu MAP I jsou dostupné zde: http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-

mistni-akcni-plan/ a zde: http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/hlucinsko-

vychod/  

 
Všichni zapojení aktéři jsou v rámci vytvořené komunikační platformy zapojeni do konzultačního 

procesu, pravidelně informováni o průběhu realizace projektu, seznamováni s výsledky šetření 

i s finálním rozhodnutím Řídícího výboru. 

3 Popis priorit a cílů 

Uvedené cíle za jednotlivé prioritní oblasti vycházejí z identifikovaných problémových okruhů 

(a klíčových problémů), návrhů a definovaných prioritizovaných cílů v předškolním, základním 

a neformálním vzdělávání na území mikroregionu Hlučínska-východ artikulovaných na společných 

jednáních se zapojenými aktéry vzdělávání, zvláště pak ze setkání pracovních skupin. Reflektována 

jsou rovněž zjištění plynoucí z provedených analýz. 

 

http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/mapy-ii-vychod/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/hlucinsko-vychod/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan/hlucinsko-vychod/
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Priorita 1 Předškolní vzdělávání a péče 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 1.1:  Motivovaný, inspirovaný a vzdělaný pedagogický sbor; spolupráce 
v oblasti odborné pedagogické činnosti, podpora vzájemné komunikace, 
sdílení informací a zkušeností 
 
Specifický cíl/opatření 1.1.1 Zajistit odborné vzdělávání pedagogů a nepedagogů 
v mateřských školách, umožnit sdílení a širší aplikování příkladů dobré praxe; vytvořit 
podmínky pro pravidelné setkávání vedení škol k prohloubení spolupráce a společné 
řešení případných problémů škol; využívání odborníků z praxe a z univerzit 
 
Cíl rezonuje s rostoucími požadavky na zvyšování kompetencí (ne)pedagogických 
pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání i s ohledem na zavádění systémových 
změn „shora“, jež si žádají průběžné (pro)školení a vhled do problematiky. Současně se 
jedná o reálný požadavek stran aktérů vzdělávání, konkrétně požadavek na postupné 
kompletní vzdělávání pedagogického sboru s rozdělením specializací mezi jednotlivé 
pedagogy. Součástí takto vymezeného cíle je rovněž provázání a prohloubení 
spolupráce při řešení konkrétních problémů škol za účelem zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání a dalšího rozvoje vzdělávání v regionu. Sdílení příkladů dobré 
praxe, výměna informací a zkušeností (praktické ukázky výuky, osvědčené metody), 
společné řešení konkrétních problémů, projednávání dalších aktivit případné 
spolupráce, obohacování práce a postupů na základě inspirování (se) v jiných MŠ. Na 
tomto místě je nutné akcentovat, že se daný cíl prolíná s ostatními identifikovanými 
dílčími cíli. 
 

Cíl 1.2:   Komunikativní, otevřené a spolupracující prostředí pro vzdělávání 
 
Specifický cíl/opatření 1.2.1 Rozšiřování forem a množství spolupráce v regionu, 
podpora provázanosti institucí s komunitou 
 
Specifický cíl/opatření 1.2.2 Zapojování rodičů a zákonných zástupců do vzdělávání 
dětí, zvýšení informovanosti rodičů 
 
Cílem je vytvořit komunikativní, spolupracující a otevřené prostřední skrze posilování 
a prohlubování spolupráce a zkvalitnění komunikace s rodiči, resp. zákonnými zástupci 
dětí, zvýšení informovanosti a jejich zapojení do rozličných činností a aktivit za účelem 
soustavného zvyšování kompetencí, dovedností a znalostí dětí. Rovněž posilování 
spolupráce s místní komunitou, spolky a firmami za účelem zkvalitňování výuky, 
především s akcentem na praktickou ukázku a výchovu prožitkem. 
 

Cíl 1.3: „Bezbariérové mateřské školy ve všech směrech a ohledech“ - 
připravenost k zavádění systémových změn na úrovni předškolního 
vzdělávání, zajištění podpůrných profesí 

 
Specifický cíl/opatření 1.3.1 Zajištění systémové personální, materiální, metodické a 
konzultační podpory školám v regionu 
 
Specifický cíl/opatření 1.3.2 Snižování administrativní zátěže pedagogů vytvořením 
sdílené pozice projektového manažera 
 
Daný cíl reflektuje několik provázaných aspektů. V prvé řadě je to komplexní zavádění 



 

23 

proinkluzivních opatření vedoucích k posilování individuálního přístupu k dětem. 
Nedostatkem je omezený bezbariérový přístup na mikroregionální úrovni daný 
zastaralým stavebním a technickým řešením budov a finanční náročností nových 
investic. Záměrem je vytvořit prostor pro specifická a inkluzivní opatření 
v heterogenních skupinách, pro individuální péči dětí se SVP a spolupráci s rodiči.  Ve 
druhém ohledu je reflektována potřeba pořízení vybavení, úprav a přizpůsobení 
prostředí pro dvouleté děti v případě event. zavedení povinnosti přijímání dvouletých 
dětí pro MŠ. Nutnou podmínku však (pro všechny výše uvedené aspekty) představuje 
stabilní finanční podpora ze strany státu. Součástí tohoto cíle je také rozšíření 
vzájemné spolupráce mezi MŠ, společné vzdělávání, setkávání a výměna odborných 
zkušeností. 
 
Dílčím a nezbytným cílem 1.3 je zajištění podpůrného personálu pro péči o děti 
rezonující se zaváděním systémových změn. Jedná se o personální opatření MŠ pro 
zvýšení počtu chův, zvýšení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků 
k zabezpečení optimálních podmínek pro společné vzdělávání všech dětí a dalších 
odborníků pro problematiku MŠ. Na úrovni meziškolní spolupráce je jednou 
z (alternativních) možností sdílení odborníků mezi několika MŠ. 
 
Částečné řešení rostoucí administrativní zátěže pedagogického sboru a zejména 
vedení MŠ související (nejen) se zaváděním systémových změn představuje vytvoření 
pozice sdíleného projektového manažera/specialisty pro oblast dotací za účelem 
aktivního vyhledávání dotačních možností a přípravy podkladů a zpracování žádostí o 
podporu. 
 
 

Cíl 1.4: Budování a rozvíjení znalostí a kompetencí dětí v oblasti čtenářské 
a matematické  pregramotnosti, komunikačních a řečových dovedností 

 
Specifický cíl/opatření 1.4.1 Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti u dětí 
MŠ 
 
Specifický cíl/opatření 1.4.2 Podpora komunikačních a řečových dovedností u dětí MŠ 
 
Podpora čtenářské a matematické pregramotnosti patří k (dalším) prioritám 
předškolního vzdělávání napříč řešeným územím. K cílům v oblastech čtenářské 
a matematické pregramotnosti patří zejm. zajištění dostatečného technického 
a materiálního zabezpečení, aktuální beletrie i další literatury a multimédií pro rozvoj 
obou pregramotností. V oblasti komunikačních a řečových dovedností se cílí na 
zvyšování kvality logopedické prevence pomocí moderních logopedických pomůcek, 
multimédií a s využitím nejnovějších poznatků logopedie. Záměrem je rovněž posilovat 
výměnu zkušeností mezi učiteli, současně další vzdělávání pedagogů, exkurze i školení 
jednotlivých pedagogických pracovníků. Exkurze se týkají nejen okolních, ale 
i vzdálenějších MŠ, a to rovněž mateřských škol alternativních, včetně MŠ v sousedním 
Polsku.  
 

Cíl 1.5: Rozvíjející se zázemí pro polytechnické vzdělávání, podpora 
praktického vzdělávání formou ukázek a prožitku 

 
Specifický cíl/opatření 1.5.1 Podpora aktivit MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a 
názorně-demonstračních aktivit v terénu 
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Významný konsensus panuje v řešeném území v oblasti podpory polytechnického 
vzdělávání.  Tuto je možno označit za výchovu prožitkem, kdy si děti na základě 
zapojování všech smyslů vytváří vlastní zkušenosti, které si uchovávají po celý život. 
Současně se podrobněji seznamují s aspekty živé i neživé přírody. Cílem je zaměřit se 
v tomto ohledu na praktické (a tvořivé) vzdělávání dětí, a to vytvářením podnětného 
vnitřního i venkovního prostředí, vznikem polytechnických koutků, zařazováním 
názorně-demonstračních ukázek, (jednoduchých) experimentů i využíváním 
(zapojováním) nových technologií a multimédií. Nezbytnou podmínkou je v dané 
souvislosti průběžné další vzdělávání jednotlivých pedagogů, absolvování seminářů, 
kurzů a exkurzí, neboť bez nabytých osobních prožitků a zážitků není možné tyto 
následně plně aplikovat v praktické rovině na úrovni jednotlivých MŠ napříč 
mikroregionem a předávat je dětem za účelem vytváření vlastních prožitků a přinášení 
nezbytných zkušeností, dovedností i formování postojů. 
 

Cíl 1.6:  Dostatek pohybu, kvalitní zdravá strava a podpora zdravého 
životního stylů dětí 

 
Specifický cíl/opatření 1.6.1 Podpora aktivit zaměřených na zdravý životní styl a 
tělovýchovu 
 
Kvalitní předškolní vzdělávání ztvárňuje zejména pohyb, jídlo a duševní hygiena dětí 
i pedagogů. Téma „zdravé potraviny do škol“ by tak reálně mohlo být otevřeno na 
mikroregionální úrovni. Cílem je zajistit zdravé a bezpečné zázemí, podnětné prostředí 
vnitřních i venkovních prostor pro pohybové činnosti a hry, vyvážit stravovací 
příležitosti v MŠ. Pohyb je malým dětem přirozený, MŠ v území se však dlouhodobě 
potýkají s nedostatkem vnitřního prostoru pro cvičení s dětmi. Schází rovněž venkovní 
koutky s možností pro osvěžení dětí ve velmi horkých dnech (brouzdaliště, mlhoviště), 
včetně zastínění a odpočinkových zón. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

 
1. Cíle se vztahují k povinnému opatření MAP „Předškolní vzdělávání a péče 

dostupnost – inkluze – kvalita“. 
2. Cíle 1.1, 1.2 a 1.4 jsou středně provázány s povinným opatřením: „Čtenářská a 

matematická gramotnost v základním vzdělávání“. 
3. Cíle jsou průřezově a středně provázány s povinným opatřením:  „Inkluzivní 

vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“, silně je pak 
provázán Cíl 1.3. 

4. Cíle 1.2 a 1.5 jsou středně provázány s volitelným opatřením: „Udržení a rozvoj 
regionální identity“. 

5. Cíl 1.5 je silně provázán s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání“. 

6. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj digitálních 
kompetencí dětí a žáků“. 

7. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a 
žáků pro aktivní používání cizího jazyka“. 

8. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj sociálních a 
občanských kompetencí dětí a žáků“. 

9. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kulturního povědomí 
a vyjadřování dětí a žáků“. 
 

Indikátory Počet zapojených osob a subjektů 



 

25 

 

Počet uskutečněných setkání 
Počet proškolených osob 
Počet realizovaných aktivit 
Počet (sdílených) odborných pracovníků 
Počet škol zapojených do čerpání SF EU v oblasti předškolního vzdělávání 
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Priorita 2 
Čtenářská, matematická, jazyková a digitální gramotnost 
v základním vzdělávání 

Cíle a popis 
cílů 

Cíl 2.1: Otevřený prostor pro vzájemnou spolupráci, sdílení informací 
a zkušeností 

 
Specifický cíl/opatření 2.1.1 Podpora vzájemné spolupráce, síťování, sdílení zkušeností 
a příkladů dobré praxe 
 
Základní školy v mikroregionu Hlučínsko-východ uplatňují rozličné formy rozvoje 
čtenářských a matematických dovedností žáků. Pozitivní je v tomto ohledu skutečnost, 
že jednotlivé ZŠ podnikají určité kroky pro zlepšení čtenářské, matematické i jazykové 
gramotnosti a nadále považují dané oblasti za klíčové. V souvislosti s uplatňováním 
rozdílných forem a metod práce je cílem posilování vzájemné spolupráce mezi školami 
napříč řešeným územím, podpora výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe 
a realizace exkurzí, jež přispějí k pojmenování problémů a jejich řešení společnými 
silami, vzájemnému poznávání práce kolegů v sousedních i vzdálenějších obcích 
a městech, k výměně metodických materiálů a informací prostřednictvím komunikační 
a sdílené elektronické platformy. 
 

Cíl 2.2: Vytvoření kvalitního, moderního, podnětného a materiálně 
dostatečně zabezpečeného prostředí pro rozvoj gramotností všech žáků s 
využitím digitálních technologií, inovativních, aktivizujících forem a metod 
výuky 

 
Specifický cíl/opatření 2.2.1 Motivující zázemí pro rozvoj gramotností – moderně 
vybavené učebny, budování čtenářských a matematických klubů a dílen  
 
Specifický cíl/opatření 2.2.2 Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění 
vzdělávacích akcí pro pedagogy ZŠ 
 
Specifický cíl/opatření 2.2.3 Rozvoj jazykových kompetencí žáků a didaktických 
kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ prostřednictvím uplatňování rodilých 
mluvčích ve výuce a projektů na podporu řečových a komunikačních dovedností 
 
Specifický cíl/opatření 2.2.4 Podpora rozvoje digitální, informační a mediální 
gramotnosti žáků (i pedagogů) 
 
Specifický cíl/opatření 2.2.5 Podpora finanční a funkční gramotnosti žáků 
 
Záměrem je rozšířit podporu čtenářské, matematické, jazykové a digitální gramotnosti 

do výuky ve školách, kultivovat čtenářsky,  matematicky a jazykově podnětné 

prostředí, systematicky pracovat se žáky, zlepšovat výukový potenciál pomocí všech 

dostupných možností, zvláště investicemi, odbornou vybaveností, zlepšováním 

podmínek dostupnosti, využíváním digitálních technologií a aktivizujících, inovativních 

forem a metod i uplatněním rodilých mluvčích ve výuce. Je tedy rovněž nezbytné 

zajistit systematickou podporu rozvoje didaktických kompetencí pedagogického 

sboru, který reaguje na aktuální trendy ve výuce, a to prostřednictvím průběžného 

vzdělávání.   

Specifický cíl 2.2.4 je aktuální a relevantní nejen s ohledem na trendy posledních let, 
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aktuální nároky na školy související s novou revizí RVP, ale také s ohledem na 

bezprecedentní situaci související s pandemií covid-19, kvůli níž byli žáci nuceni se učit 

a pedagogové vyučovat dálkovou (online, resp. elektronickou) formou. 

Prostřednictvím daného specifického cíle je usilováno nejen o rozvoj digitální, ale 

rovněž informační a mediální gramotnosti, jež mají žákům pomoci se orientovat 

v dnešním globalizovaném světě, pro nějž je typické využívání informačních 

a komunikačních technologií, nástrojů a platforem na každodenní bázi a rovněž 

zahlcení a přetížení informacemi různého charakteru a kvality mnohdy bez (vlastního, 

internalizovaného) požadavku na jejich ověřování a schopnosti (vy)hodnocení 

věrohodnosti informací. V souvislosti s nástrahami moderního světa, informační 

společnosti a dostupností technologií současně narůstá potřeba implementace výuky 

finanční a funkční gramotnosti na školách s akcentem na praktickou využitelnost. 

Podporu finanční a funkční gramotnosti deklarovaly školy na Hlučínsku jak při 

společných jednáních, tak v dotazníkových šetřeních. 

Pozn. I: Podpora rozvoje funkční gramotnosti má silnou vazbu na Prioritu 3, rovněž 

v rámci dané Priority (3) je tento specifický cíl artikulován. 

Pozn. II: Vzhledem k terminologické nejednotnosti pojmu funkční gramotnost 

v odborných kruzích a s ohledem na silnou vazbu na Prioritu 3 tato není zahrnuta do 

Specifického cíle 2.2.4, ale vyčleněna samostatně jakožto Specifický cíl 2.2.5. 

Za stěžejní problémový okruh byla identifikována nárazovitost finančních prostředků, 

jež ztěžují pravidelnou obnovu knižního fondu, nákup (aktualizaci) publikací, literatury 

a multimédií pro rozvoj gramotností, tj. (souhrnně) dostatečné materiální a technické 

zabezpečení; stejně jako nedostatek prostředků na finanční ohodnocení vedoucích 

čtenářských a matematických klubů, dílen a pracovníků ve školních knihovnách. 

Nezbytným předpokladem pro zlepšování výukových možností na školách je tak 

zajištění systematické a stabilní finanční podpory.  

 

Cíl 2.3: Rozvoj gramotností a kompetencí žáků prostřednictvím „mimoškolní“ 
výuky 

 
Specifický cíl/opatření 2.3.1 Podpora názorně-demonstračních aktivit (praktického 
vyučování) mimo školní lavice 
 
Důraz je kladen na podporu rozvoje gramotností a kompetencí žáků prostřednictvím 
názorně-demonstračních ukázek v terénu. Cílem je podporovat možnosti a dostupnost 
návštěv vědeckých parků a center, divadel, muzeí a dalších míst a lokalit, jež přispějí 
k prohloubení teoretických znalostí žáků nabytých ve školních lavicích. 
 

Vazba na 
povinná 
a doporučen
á opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Cíle se přímo vztahují k povinnému opatření MAP „Čtenářská, matematická, 
jazyková a digitální gramotnost v základním vzdělávání“. 

2. Cíle mají středně silnou, až silnou vazbu na povinné opatření „Inkluzivní vzdělávání 
a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“.   

3. Cíle 2.1 a 2.3 jsou středně provázány s volitelným opatřením: „Udržení a rozvoj 
regionální identity“. 

4. Cíl 2.3 je středně provázán s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a 
žáků v polytechnickém vzdělávání“. 

5. Cíle jsou silně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj digitálních kompetencí 
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dětí a žáků“. 
6. Cíle jsou silně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro aktivní používání cizího jazyka“. 
7. Cíle jsou středně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí dětí a žáků“. 
8. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kulturního povědomí 

a vyjadřování dětí a žáků“. 
 

Indikátory 

Počet podpořených škol 
Počet aktivit (exkurze, vzdělávací akce, sdílení dobré praxe / čtenářské a matematické 
kluby, dílny atd.) 
Počet účastníků 
Počet rodilých mluvčích ve školách 
Počet podpořených názorně-demonstračních akcí a aktivit 
Počet škol zapojených do čerpání SF EU v oblasti gramotností 
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Priorita 3 
Rovné příležitosti, inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem 

Cíle a popis 
cílů 

Cíl 3.1: Eliminace bariér pro znevýhodněné skupiny, úspěch pro každého žáka 

- školní i mimoškolní podpora dětí a žáků (a/i jejich rodičů) 

Specifický cíl/opatření 3.1.1 Aktivity a opatření na úrovni jednotlivých škol i 
mikroregionu v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem za 
spoluúčasti široké základny spolupracujících subjektů a veřejnosti 
 
Proces inkluze / integrace dětí a žáků s postižením není novou záležitostí, neboť na 
všech mateřských a základních školách v potřebné míře již dlouhou dobu probíhá. 
Pedagogové se průběžně vzdělávají, zajímají se o dítě a žáka a jeho potřeby a snaží se 
pro ně zajistit maximum – rovněž v kooperaci se specializovanými pracovišti či 
neziskovým sektorem. Hlavním cílem je zasazovat se i nadále o úspěšné začleňování 
dětí a žáků, empatický přístup a zvýšenou pozornost potřebám těchto dětí. Podpořit 
ředitele a pedagogické pracovníky škol při zavádění opatření vedoucích k uplatňování 
principu inkluze na základních a mateřských školách, v rozšiřování kompetencí 
v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
ohrožených školním neúspěchem a zabezpečení dostatečného materiálního 
a finančního zázemí za účelem posilování individuálního přístupu k dětem a žákům 
a zajištění rovných podmínek ve vzdělávání. Nezbytností je posilování spolupráce 
s rodiči dětí a žáků se SVP a žáků ohrožených školním neúspěchem, s místní 
komunitou, spolky, firmami a přispívat rozličnými osvětovými, společenskými 
a vzdělávacími aktivitami k přiblížení života handicapovaných a znevýhodněných dětí 
a žáků intaktní části společnosti. Komplexní inkluzivní prostředí v procesu vzdělávání 
žáků se SVP pak završí přizpůsobení areálů i budov škol skrze zajištění bezbariérových 
přístupů s akcentem na co největší samostatnost handicapovaných dětí. 
 

Cíl 3.2: Podpora dětí a žáků v aktivním přístupu k životu, k uplatnění se 

v praktickém a pracovním životě 

Specifický cil/opatření 3.2.1 Podpora polytechnického vzdělávání a rukodělných 

činností a prací. 

Specifický cíl/opatření 3.2.2 Podpora funkční gramotnosti na školách. 

Specifický cil/opatření 3.2.3 Rozvoj spolupráce s místními firmami, podnikateli, spolky 

a dalšími aktéry 

Cílem v oblasti inkluzivního vzdělávání a podpory žáků ohrožených školním 

neúspěchem je rovněž podpora žáků v aktivním přístupu k životu, jejich vedení 

k uplatnění se v praktickém a pracovním životě, osvojování si prvotních pracovních 

návyků, a to především prostřednictvím polytechnických činností, návštěvou firem 

a představením řemeslných oborů i skrze rozvoj manuálních dovedností 

prostřednictvím podpory rukodělných prací. 

Cíl 3.3: Sdílené využívání didaktických a jiných pomůcek, sdílené prostory, 
odborní pracovníci, vznik Centra specializované podpory 

 
Specifický cíl/opatření 3.3.1 Poskytnutí metodické, personální a materiální podpory 
školám v mikroregionu prostřednictvím sdílení 
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4 Termín, resp. název centra byl formulován členy pracovní skupiny zaměřené na téma inkluze. 

 
Jednou z variant, která se ve zkvalitňování a usnadňování procesu zavádění 
inkluzivních opatření nabízí na úrovni meziobecní, resp. meziškolní spolupráce, je 
zavedení společného nákupu a následné sdílení speciálních didaktických a jiných 
pomůcek a sdílení odborných pracovníků v rámci několika škol. Ne vždy je totiž 
zajištění pomůcek a vybavení ve finančních možnostech obce, návrh tak představuje 
efektivní alternativu. Vyšší úroveň spolupráce ztělesňuje vznik „Centra specializované 
podpory“4 (CSP) pro obce (celého) mikroregionu Hlučínska, jež školám zajistí 
potřebné, resp. nezbytné zázemí. Centrum by poskytovalo jak materiální zabezpečení, 
tak poradenskou činnost a fungovalo rovněž jako centrum osvěty v této záležitosti. 
Samozřejmostí by byla součinnost se SPC a PPP, příp. využití kapacit SPC v případech 
zahlcení terénních pracovníků lokálního CSP. Dostatečné personální a materiální 
zajištění a kontinuálnost jsou vnímány jako základ pro kvalitní zázemí a zejména forma 
výrazné pomoci pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům s ohledem na změny 
v procesu inkluzivního vzdělávání v běžných školách. 
 

Cíl 3.4: Podpora formálního, neformálního a informálního vzdělávání 
pedagogických a nepedagogických pracovníků v oblasti rovných příležitostí, 
společné vzdělávání a setkávání zástupců škol a dalších subjektů (podpora 
síťování), sdílení příkladů dobré praxe 

 
Specifický cíl/opatření 3.4.1 Erudovaný pedagog otevřený společnému vzdělávání – 
vytváření příležitostí pro vzdělávání, setkávání a sdílení příkladů dobré praxe 
 
Dostatečnou personální podporu a dostatečné a kvalitní materiální zázemí pro 

posílení individuálního přístupu k žákům a uplatňování proinkluzivních principů 

dotváří i průběžné odborné vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

v této oblasti. Cílem je prostřednictvím podpory formálního, neformální a 

informálního vzdělávání v oblasti inkluze poskytnout (ne)pedagogům nezbytné 

informace a poznatky, rozšířit jejich znalosti a kompetence v rámci práce se žáky se 

SVP a SPÚ, usnadnit řešení nestandardních situací, pomoci se orientovat v zákonem 

daných možnostech, využívat síť kontaktů, které mohou být nápomocny při řešení 

konkrétních problémů se žáky nebo při jednání se zákonnými zástupci. V neposlední 

řadě rovněž nabídnout prostor a příležitost pro společná setkávání za účelem sdílení 

informací, poznatků a příkladů dobré i špatné praxe, a to nejen v rámci mikroregionu, 

ale i mimo něj.  Podpora (ne)institucionalizovaného vzdělávání zahrnuje hospitace, 

přednášky, vzdělávací semináře, školení, workshopy odborníků z praxe k tématu 

inkluze a ohrožení školním neúspěchem, práce se žáky se sociálním znevýhodněním 

aj. či tandemovou výuk/u.  

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1.   Cíle se přímo vztahují k povinnému opatření MAP „Inkluzivní vzdělávání a 
podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“ 
 
Tento cíl je průřezově provázán s ostatními definovanými opatřeními:  

2. Silnou vazbu má k povinnému opatření: „Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost 
– inkluze – kvalita“. 

3. Středně silnou vazbu má k povinnému opatření: „Čtenářská a matematická 
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gramotnost v základním vzdělávání“. 
4.  Středně silnou vazbu má k volitelnému opatření: „Udržení a rozvoj regionální 

identity“.  
5. Cíle jsou středně silně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí 

dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání“. 
6. Cíle jsou středně silně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj digitálních 

kompetencí dětí a žáků“. 
7. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro aktivní používání cizího jazyka“. 
8. Cíle jsou středně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí dětí a žáků“. 
9. Cíle jsou slabě provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kulturního povědomí 

a vyjadřování dětí a žáků“. 
 

Indikátory 

Počet realizovaných aktivit / počet realizovaných projektů 
Vznik centra (ano-ne) 
Počet sdílených pomůcek a odborníků 
Počet podpořených osob / Počet účastníků 
Počet absolvovaných vzdělávacích aktivit 
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Priorita 4 Udržení a rozvoj regionální identity 

Cíle a popis 
cílů 

Cíl 4.1: Zakomponovat zachování znalostí místní historie, kultury, tradic, 
zvyků a manuálních dovedností Hlučínska do výuky ve školách a do 
mimoškolních akcí prostřednictvím spolupráce škol, spolků a dalších subjektů 
a organizací 

 
Specifický cíl 4.1.1 Zajistit vzájemnou informovanost o aktivitách v regionu 
 
Specifický cíl 4.1.2 Zajistit vzdělávání a potřebné materiální zabezpečení pro učitele, 
děti, žáky a zájemce zaměřené na historii regionu, polytechniku, EVVO 
 
Specifický cíl 4.1.3 Podpora síťování škol a dalších organizací 
 
Regionální identita patří v současné době k velmi ohroženým prvkům v (tak) tradičním 
(a specifickém) regionu, jakým je Hlučínsko. Regionální identitu mohou pomoci 
upevnit získané poznatky o historii, zvycích a kultuře místa, v němž žijeme. 
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci čelí nelehkému úkolu, a to skutečnosti, jak 
v dnešní hypermoderní a technické éře, pro kterou je typické trávení času pasivním 
způsobem na internetu a sociálních sítích, zapojit mladou generaci do aktivních 
činností. O to větší výzvu pak pro pedagogy představuje přilákání dětí a žáků 
k aktivitám tradičním.  

 
Cílem je podporovat zachování cenného historického dědictví Hlučínska, přičemž 
nezbytnou podmínkou je široká systematická spolupráce škol se subjekty zabývající se 
volnočasovými aktivitami dětí, tj. spolky udržující zvyky a tradice, sportovními oddíly, 
kulturními organizacemi, Muzeem Hlučínska, CVČ Kravaře, místní správou, církvemi. 
V rámci jednání pracovních skupin bylo identifikováno několik (individuálních) 
modelů, jež by bylo možné aplikovat v rámci síťování škol na území mikroregionu 
Hlučínska. V několika oblastech (historie, přírodověda, vlastivěda, technika apod.) se 
tak reálně otevírá prostor pro tzv. meziškolní projekty, a to mezi školami, potažmo 
obcemi sousedními, či na úrovni celého mikroregionu. Nutností je pamatovat na 
poutavou formu plánovaných aktivit i motivaci dětí a žáků. 

 
Hlučínský region se vyznačuje specifickou historií, jíž sdílí s příhraničními obcemi 
v Polsku. Polské i hlučínské obce v minulosti úspěšně realizovaly řadu projektů 
zaměřených na cestovní ruch, propagaci regionu a kulturu. Velmi dobrá spolupráce 
panuje také mezi základními školami na obou stranách hranice.  Dnes tak můžeme 
hovořit o etalonu přeshraniční spolupráce. Vzhledem k tomu, že máme s přeshraniční 
spoluprací dobré zkušenosti, společné historické pozadí a z něj plynoucí benefity 
můžeme velmi efektivně využít při vzdělávání nejmladší generace s ohledem na její 
budoucí uplatnění na trhu práce. 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

1. Cíle se přímo vztahují k volitelnému opatření MAP „Udržení a rozvoj regionální 
identity: rozvoj regionální identity a dovedností dětí a žáků“.  

     Cíl má s přesah k ostatním identifikovaným opatřením: 
2. Středně silnou vazbu má k povinnému opatření: „Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita“. 
3. Slabou vazbu má k povinnému opatření: „Čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání“. 
4. Středně silnou vazbu má k  povinnému opatření: „Inkluzivní vzdělávání a podpora 

dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem“. 
5. Středně silnou vazbu má k volitelnému opatření: „Rozvoj digitálních kompetencí 
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dětí a žáků“.  
6. Cíle jsou středně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků v polytechnickém vzdělávání“. 
7. Cíle jsou středně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a 

žáků pro aktivní používání cizího jazyka“. 
8. Cíle jsou středně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí dětí a žáků“. 
Cíle jsou středně provázány s doporučeným opatřením „Rozvoj kulturního povědomí a 
vyjadřování dětí a žáků“. 
 

Indikátory 
Počet podpořených nových akcí/projektů 
Počet zapojených škol  
Počet zapojených NNO a dalších subjektů 
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Priorita 5 Rozvoj infrastruktury škol 

Cíl a popis 
cíle 

Cíl 5.1: Zajištění rekonstrukcí, výstaveb a vybavení škol a školských zařízení 

 
Specifický cíl/opatření 5.1.1: Podpora škol a školských zařízení stran zřizovatelů 
 
Specifický cíl/opatření 5.1.2 Aktivní vyhledávání dotačních možností stran MAS, 
dobrovolných, škol a obcí, pravidelná aktualizace investičních záměrů v SR MAP 
 
Cílem je zajistit rovné podmínky pro vzdělávání dětí a žáků napříč školami v regionu. 
Jedná se především o doplnění chybějících kapacit v MŠ, rekonstrukci školských 
zařízení, bezbariérové úpravy, výstavbu scházejících a rekonstrukci stávajících zařízení 
(tělocvičny, hřiště, učebny apod.). Současně je nezbytné zajistit modernizaci učeben 
v souladu s potřebami a plánovaným rozvojem škol a výuky. 
 

Vazba na 
povinná a 
doporučená 
opatření 
(témata) dle 
Postupů 
MAP 

Cíl se průřezově váže ke všem povinným i zvoleným opatřením MAP 
1. Cíl má silnou vazbu k povinnému opatření: „Předškolní vzdělávání a péče: 

dostupnost – inkluze – kvalita“. 
2. Cíl má silnou vazbu k povinnému opatření: „Čtenářská a matematická gramotnost 

v základním vzdělávání“. 
3. Cíl má silnou vazbu k povinnému opatření: „Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a 

žáků ohrožených školním neúspěchem“. 
4. Cíl má silnou vazbu k volitelnému opatření: „Udržení a rozvoj regionální identity: 

rozvoj regionální identity a dovedností dětí a žáků“. 
5. Středně silnou vazbu má k volitelnému opatření: „Rozvoj digitálních kompetencí 

dětí a žáků“.  
6. Cíl je silně provázán s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a žáků 

v polytechnickém vzdělávání“. 
7. Cíl je silně provázán s doporučeným opatřením „Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro 

aktivní používání cizího jazyka“. 
8. Cíl je středně silně provázán s doporučeným opatřením „Rozvoj sociálních a 

občanských kompetencí dětí a žáků“. 
9. Cíl je středně silně provázán s doporučeným opatřením „Rozvoj kulturního 

povědomí a vyjadřování dětí a žáků“. 
 

Indikátory 
Počet podpořených nových akcí/projektů 
Počet zapojených škol  
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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) 
 

 Název opatření MAP 
Cíle 

priority 
č. 1 

Cíle 
priority 

č. 2 

Cíle 
priority 

č. 3 

Cíle 
priority 

č. 4 

Cíle 
priority 

č. 5 

Povinné 
opatření 1 

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – 
inkluze – kvalita 

XXX  XXX X XXX 

Povinné 
opatření 2 

Čtenářská a matematická gramotnost 
v základním vzdělávání 

XX XXX XXX X XXX 

Povinné 
opatření 3 

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků 
ohrožených školním neúspěchem 

XXX XX XXX XX XXX 

Volitelné 
opatření 1 

Udržení a rozvoj regionální identity: rozvoj 
regionální identity a dovedností dětí a žáků 

X X XX XXX XXX 

 

Přehled Priorit, cílů a specifických cílů 

PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A SPECIFICKÝCH CÍLŮ 
Priorita Cíle Specifické cíle/opatření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Předškolní 
vzdělávání a 

péče  

1.1 Motivovaný, inspirovaný a 
vzdělaný pedagogický sbor; 

spolupráce v oblasti odborné 
pedagogické činnosti, podpora 
vzájemné komunikace, sdílení 

informací a zkušeností 

1.1.1 Zajistit odborné vzdělávání pedagogů a 
nepedagogů v mateřských školách, umožnit 

sdílení a širší aplikování příkladů dobré praxe; 
vytvořit podmínky pro pravidelné setkávání 

vedení škol k prohloubení spolupráce a 
společné řešení případných problémů škol; 
využívání odborníků z praxe a z univerzit. 

1.2 Komunikativní, otevřené a 
spolupracující prostředí pro 

vzdělávání 

1.2.1 Rozšiřování forem a množství spolupráce 
v regionu, podpora provázanosti institucí 

s komunitou. 

1.2.2 Zapojování rodičů a zákonných zástupců 
do vzdělávání dětí, zvýšení informovanosti 

rodičů 

1.3: „Bezbariérové mateřské školy 
ve všech směrech a ohledech“, 

připravenost k zavádění 
systémových změn na úrovni 

předškolního vzdělávání 

1.3.1 Zajištění systémové personální, 
materiální, metodické a konzultační podpory 

školám v regionu 

1.3.2 Snižování administrativní zátěže 
pedagogů vytvořením sdílené pozice 

projektového manažera 

1.4 Budování a rozvíjení znalostí a 
kompetencí dětí v oblasti čtenářské 

a matematické pregramotnosti, 
komunikačních a řečových 

dovedností 

1.4.1 Rozvoj čtenářské a matematické 
pregramotnosti u dětí MŠ 

1.4.2 Podpora komunikačních a řečových 
dovedností u dětí MŠ 

1.5 Rozvíjející se zázemí pro 
polytechnické vzdělávání, podpora 

vzdělávání formou ukázek a 

1.5.1 Podpora aktivit MŠ v oblasti 
polytechnického vzdělávání a názorně-

demonstračních aktivit v terénu 
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prožitku 

1.6 Dostatek pohybu, kvalitní 
zdravá strava a podpora zdravého 

životního stylů dětí 

1.6.1 Podpora aktivit zaměřených na zdravý 
životní styl a tělovýchovu 

2. Čtenářská, 
matematická, 

jazyková a 
digitální 

gramotnost 
v základním 
vzdělávání 

2.1 Otevřený prostor pro vzájemnou 
spolupráci, sdílení informací a 

zkušeností 

2.1.1 Podpora vzájemné spolupráce, sdílení 
zkušeností a příkladů dobré praxe 

 
 

2.2 Vytvoření kvalitního, moderního 
podnětného a materiálně 

dostatečně zabezpečeného 
prostředí pro rozvoj gramotností 
všech žáků s využitím digitálních 

technologií, inovativních, 
aktivizujících forem a metod výuky. 

2.2.1 Motivující zázemí pro rozvoj gramotností 
– moderně vybavené učebny, budování 

čtenářských a matematických klubů a dílen  

2.2.2 Podpora vzdělávání pedagogických 
pracovníků, zajištění vzdělávacích akcí pro 

pedagogy ZŠ 

2.2.3 Rozvoj jazykových kompetencí žáků a 
didaktických kompetencí pedagogických 

pracovníků ZŠ prostřednictvím uplatňování 
rodilých mluvčích ve výuce a projektů na 

podporu řečových a komunikačních 
dovedností 

2.2.4 Podpora rozvoje digitální, informační a 
mediální gramotnosti žáků (i pedagogů) 

 

2.2.5 Podpora finanční a funkční gramotnosti 
žáků 

2.3 Rozvoj gramotností a 
kompetencí žáků prostřednictvím 

„mimo-školní“ výuky 

2.3.1 Podpora názorně-demonstračních aktivit 
(praktického vyučování) mimo školní lavice 

3. Rovné 
příležitosti, 
inkluzivní 

vzdělávání a 
podpora dětí a 

žáků 
ohrožených 

školním 
neúspěchem 

3.1 Eliminace bariér pro 
znevýhodněné skupiny, úspěch pro 
každého žáka – školní i mimoškolní 

podpora dětí a žáků (a/i jejich 
rodičů) 

3.1.1 Aktivity a opatření na úrovni jednotlivých 
škol i mikroregionu v oblasti inkluze a podpory 

žáků ohrožených školním neúspěchem za 
spoluúčasti široké základny spolupracujících 

subjektů a veřejnosti 

3.2 Podpora dětí a žáků v aktivním 
přístupu k životu, k uplatnění se 
v praktickém a pracovním životě 

3.2.1 Podpora polytechnického vzdělávání a 
rukodělných prací 

3.2.2 Podpora funkční gramotnosti na školách 

3.2.3 Rozvoj spolupráce s místními firmami, 
podnikateli, spolky a dalšími aktéry 

3.3 Sdílené využívání didaktických a 
jiných pomůcek, sdílené prostory, 
odborní pracovníci - vznik Centra 

specializované podpory 

3.3.1 Poskytnutí metodické, personální a 
materiální podpory školám v mikroregionu 

prostřednictvím sdílení 

3.4: Podpora formálního, 
neformálního a informálního 

vzdělávání pedagogických 
a nepedagogických pracovníků 
v oblasti rovných příležitostí, 

společné vzdělávání a setkávání 
zástupců škol a dalších subjektů 

(podpora síťování), sdílení příkladů 

3.4.1 Erudovaný pedagog otevřený 
společnému vzdělávání - vytváření příležitostí 

pro vzdělávání, setkávání a sdílení příkladů 
dobré praxe 
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dobré praxe 

4. Udržení a 
rozvoj 

regionální 
identity 

4.1 Zakomponovat zachování 
znalostí místní historie, kultury, 

tradic, zvyků a manuálních 
dovedností Hlučínska do výuky ve 

školách a do mimoškolních akcí 
prostřednictvím spolupráce škol, 

spolků a dalších subjektů a 
organizací 

4.1.1 Zajistit vzájemnou informovanost o 
aktivitách v regionu 

4.1.2 Zajistit vzdělávání a potřebné materiální 
zabezpečení pro učitele, děti, žáky a zájemce 

zaměřené a historii regionu, polytechniku, 
EVVO 

4.1.3 Podpora síťování škol a dalších 
organizací 

5. Rozvoj 
infrastruktury 

škol 

5.1 Zajištění rekonstrukcí, výstaveb 
a vybavení škol a školských zařízení 

5.1.1 Podpora škol a školských zařízení stran 
zřizovatelů 

5.1.2 Aktivní vyhledávání dotačních možností 
stran MAS, dobrovolných, škol a obcí, 

pravidelná aktualizace investičních záměrů 
v SR MAP 
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Příloha 1 

Investiční priority - seznam projektových záměrů zpracovaný pro území MAP pro Hlučínsko východ pro programové 

období 2014-2020 

Název školy, 
identifikační údaje 

Název projektu 
 

Stupeň 
rozpracova

nosti 
(A) – úvaha 
(B) – fáze 

zpracování 
projektu 
(C) – fáze 
realizace 

Očekávané 
celkové 

náklady na 
projekt  

v Kč 

Očekávaný 
termín 

realizace 
projektu  
(od – do) 

 

Soulad 
s cílem 
MAP* 

 

Typ projektu: 

s vazbou na klíčové kompetence IROP 
Bezbari-
érovost 
školy, 

školské-
ho 

zařízení 
**** 

Rozšiřová
ní kapacit 
kmenovýc
h učeben 
mateřskýc

h nebo 
základních 

škol 
***** 

Cizí 
jazyk 

Přírodní 
vědy ** 

Technické 
a 
řemeslné 
obory ** 

Práce 
s digitál. 
technolog
iemi *** 

Základní škola a 
mateřská škola Hlučín 

– Darkovičky, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600142612 
IČO: 75027135 

 

 
Jazykové centrum na ZŠ 

Hlučín - Darkovičky 
 

(Rozvoj klíčových 
kompetencí) 

 
(Pozn.: Aktualizace / úprava znění 
záměru, původní znění: Jazykové 

centrum – mobilní PC učebna) 
 

ZREALIZOVÁNO 2018 

C 
 
 

3,9 mil. 
 

(navýšení původní 
částky 3,8 mil. na 

aktuální) 

2018 
 

(původní očekávaný 
termín 2017-2018) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Hlučín 

– Darkovičky, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600142612 
IČO: 75027135 

 
Eko centrum na ZŠ Hlučín – 

Darkovičky 
 

(Rozvoj klíčových 
kompetencí) 

 
(Pozn.: Úprava / aktualizace 

původního znění záměru: Eko 
centrum – zájmové vzdělávání) 

A+B 

5 mil. 
 

(navýšení původní 
částky 4 mil. na 

aktuální) 
 

2022 / 2023 
 

(původní očekávaný 
termín realizace: 

2018-2019, 
následně 

2019/2020) 
 

(02/2021 – změna 
termínu 

z 2019/2020 na 
aktuální) 

2, 3, 4, 5 
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Základní škola a 
mateřská škola Hlučín 

– Darkovičky, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600142612 
IČO: 75027135 

 

 
Přírodní zahrada ZŠ Hlučín-

Darkovičky 
 

(Rozvoj klíčových 
kompetencí) 

 
(Pozn.: Úprava/aktualizace 
původního znění záměru: 

Zahrada jako přírodní učebna) 

C 
 

(02/2021 -
změna z pův. 

A+B) 

1 100 000 
 

(navýšení původní 
částky 500  000 na 

/následně/ 
855 000) 

 
(02/2021 – 

navýšení částky 
855 000 na 

aktuální) 

2020 
 

(původní očekávaný 
termín realizace: 

2018-2019) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Hlučín 

– Darkovičky, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600142612 
IČO: 75027135 

Rekonstrukce soc. zařízení 
 

ZREALIZOVÁNO 2017 

C 
 

 
300 000 2017 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Dovybavení ŠD A 200 000 2018 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Bezpečnostní zabezpečení MŠ 
 

USKUTEČNĚNO      
A 200 000 2019 1, 3, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Bezbariérové zabezpečení MŠ      
 

STORNO ZÁMĚRU – JIŽ 
REALIZOVÁNO 

C 380 000 2019 1,3,5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 

Relaxační koutek pro literární 
výchovu 

 
A 100 000 2018-2019 2, 3, 4, 5 
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organizace 
RED IZO: 600142701 

IČO: 75027437 

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Interaktivní tabule a tablety  
do počítačové učebny – 

dovybavení 
A 300 000 2018-2019 2, 3, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Interaktivní tabule  do školní 
družiny - dovybavení  PC 

A 200 000 2018-2019 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Vybavení školy pomůckami 
do TV 

A 200 000 2018-2019 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Školní zahrada MŠ A 800 000 2018 1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Knihovna 
 

STORNO ZÁMĚRU – JIŽ 
REALIZOVÁNO 

A 5 mil. 2018-2019 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Darkovice, 
Tělocvična A 20 mil. 

2019-2020 
 

(pův. 2018-2020) 
4, 5 
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příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600142701 
IČO: 75027437 

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Mobilní počítačová učebna – 
nové vybavení pro výuku 
cizích jazyků i ostatních 

předmětů s řešením 
kantorského počítače 

 
(ZČÁSTI REALIZOVÁNO 2017, 

DOKONČENO 2019)  

A/C 1 mil. 2017 - 2020 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Školní zahrada MŠ – úplná 
rekonstrukce, nová zeleň, 

herní prvky, umělá závlaha, 
vodní prvky 

 
STORNO ZÁMĚRU 

C 2 mil. Realizace 2018 1,5 
      

Základní škola a 

mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 

RED IZO: 600 142 710 

Venkovní učebna (využití 
venkovního prostoru se 

zastíněním pro výuku a školní 
družinu)  

A 500 000 

2022 
 

(10/2020 – změna 
pův. oček. termínu 

z 2017-2020 na 
aktuální, tj. 2022) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Školní dílna – nové vybavení – 
stoly, keramická pec, 

elektrický sporák, nářadí pro 
školní kuchyňku, dílnu a 

keramickou dílnu 

A/C (částečně 
realizováno) 

1 mil. 

2022 
 

(10/2020 – změna 
pův. oček. termínu 

z 2017-2020 na 
aktuální, tj. 2022) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

 
Půdní přístavba ZŠ – 

vybudování multifunkčního 
prostoru pro vyučování, 
školní knihovnu, školní 

družinu a pro společné školní 
akce s interaktivní tabulí  

 
(05/2020 – úprava znění záměru 
z původního „Půdní přístavba ZŠ 
– ŠD - vybudování otevřeného 

B 
 

(dříve A/C, v 
současnosti 

realizace 
vypracování 

projektu) 

5 mil. 2017 - 2023 2, 3, 4, 5 
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prostoru pro školní knihovnu, 
školní družinu a pro společné 

školní akce s interaktivní tabulí“ 
na aktuální) 

 

06/2021: REALIZOVÁNO 

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Tělocvična – nákup pozemku, 
projekt, výstavba a vybavení 

A 15 mil. 2023 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Vybavení tříd ZŠ a MŠ 
klimatizačními jednotkami  

A/C částečná 
realizace 

500 000 2018-2023 1, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Vybavení MŠ interaktivním 
zařízením 

A/C 
 

(05/2020 – 
doplnění „C“ 

k pův. A) 

500 000 
 

(06/2021: 
navýšení pův. 

očekávané částky 
ze 150 000 na 

aktuální, tj. 500 
tis.) 

2022 
 

(10/2020 – změna 
pův. oček. termínu 
z 2021 na aktuální, 

tj. 2022) 

1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Vybavení školních hřišť 
kamerovým systémem  

A 100 000 

2022 
 

(10/2020 – změna 
pův. oček. termínu 
z 2020 na aktuální, 

tj. 2022) 

1, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Školní hřiště ZŠ 
Tělocvičné fitness prvky / 

stroje, trampolíny,  
vybudování umělé závlahy 

 
(Pozn.: 01/2019 - doplnění pův. 
záměru o dodatek „vybudování 

umělé závlahy“) 
 

(Pozn.: 10/2020 – doplnění 
aktualiz. záměru o „trampolíny“) 

C 
 

(dříve A, nyní 
částečně 

realizováno) 

300 000 

2022 
 

(10/2020 – změna 
pův. oček. termínu z 
2020 na aktuální, tj. 

2022) 

4, 5 
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Základní škola a 
mateřská škola 

Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

IČO: 73 184918 
RED IZO: 600 142 710 

Modernizace – výměny IT – 
dataprojektory, tabule ve 

třídách 
A 500 000 2022 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

 
Mobilní PC učebna  

(Rozvoj klíč. kompetencí)  
 
 

STORNO ZÁMĚRU  
(Pozn.: Záměr přehodnocen a 
přejmenován na Učebna přír. 

věd a zajištění 
bezbariérovosti, vizte níže) 

B 
STORNO 

5 mil. 
STORNO 

2016/2018 
STORNO 

2,5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Učebna přír. věd a zajištění 
bezbariérovosti  

 
(Rozvoj klíč. kompetencí)  

 
DOKONČENO 

B 5 mil. 2016-2018 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Dovybavení ZŠ mobilními ICT 
zařízeními pro distanční i 

prezenční výuku (NB, tablety, 
sluchátka aj.) 

A 800 000 2020 + 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Návrh a realizace přírodní 
zahrady s venkovní učebnou 

v ZŠ a s altánem v MŠ 
 

(Pozn.: Úprava / změna názvu 
záměru – původní název: 

Vybavení přírodní učebny a 
osazení zahrady zelení) 

 

03/2021 – ZÁMĚR ROZDĚLEN 
DO SAMOSTATNÝCH 
ZÁMĚRŮ (VIZTE NÍŽE) 

A 1 mil. 

2019-2021 
 

(pův. termín: 2017-
2018) 

2, 3, 4, 5 
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Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Dovybavení zahrady MŠ 
(zastínění, dřevěný nábytek, 

herní prvky aj.) 
A 700 000 2021+ 1, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Dovybavení učeben ZŠ 
vizualizéry a kinderboxy 

A 900 000 2021 + 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Dovybavení kmenových 
učeben ZŠ nábytkem 

(revitalizace) 
A 300 000 2022 + 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Venkovní učebna ZŠ (využití 
venkovního prostoru se 

zastíněním pro výuku, trávení 
přestávek a pro školní 

družinu) 

A 1,5 mil. 2021 + 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Rekonstrukce MŠ DSP 
 

DOKONČENO 
 

C 17 mil. 2016-2018 1,5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Vybavení nově 
rekonstruované MŠ 

 
DOKONČENO 

B 

1,3 mil. 
 

(původně 700 tis. 
- navýšení 
rozpočtu 

v důsledku 
aktualizace 

nákladů) 

2017-2018 1,5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 

Tělocvična 
 

DOKONČENO 

B/C 
 

(pův. B) 

47 mil. 
 

(původně 25 mil. - 
navýšení rozpočtu 

2018 - 4,5 
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příspěvková organizace 
IČO: 75029006 

RED IZO: 600142728 

v důsledku 
aktualizace 

nákladů) 

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Vybudování řemeslné dílny 
 

STORNO ZÁMĚRU 
A 800 000 2018 - 2, 3, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Vybavení školy názornými 
pomůckami, modely a 

stavebnicemi k podpoře 
matematického, technického 

a řemeslného učení 

A 100 000 2018 - 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Oprava střechy 
 

DOKONČENO 
A 960 000 2018 + - 5 

      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Oprava elektroinstalace A 1,8 mil. 2018 + - 2, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Rekonstrukce chodeb a 
schodiště 

A 2 mil. 2018 + - 3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

Rekonstrukce šaten A 

1,5 mil.  
 

(03/2021: 
navýšení pův. 

očekávané částky 
900 000 na 

aktuální) 

2018 + - 3, 5 
      

Základní škola a Rekonstrukce učebny pro C - projekt 5 mil.  2019-2022 2, 3, 4, 5 
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mateřská škola 
Vřesina, okres Opava – 
příspěvková organizace 

IČO: 75029006 
RED IZO: 600142728 

rozvoj digitální gramotnosti a 
řešení bezbariérovosti 

v podkroví 

schválen 
k realizaci 
(1/2021) 

 
(03/2021: 

aktualizace 
z pův. „A“ na 
aktuální „C“) 

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Venkovní hřiště -  vybavení 

herními prvky pro žáky 

družiny 
(Drobná úprava znění záměru, 

původně: Dětské hřiště - 

vybavení herními prvky pro žáky 

družiny) 

A 

1 mil. 
(navýšení původní 

částky 500 000 na 

aktuální) 

2016 -2023 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Hřiště s umělou trávou a 

osvětlením včetně nafukovací 

haly a zázemím 

 
(Pozn.: rozšíření původního 

záměru o nafukovací halu 

Pozn. II: 09/2019 – rozšíření pův. 

záměru o „a zázemím“) 

 

Pozn. 04/2021: 12/2020 

proběhlo VŘ, nyní probíhá 

výstavba 

C 
 

(04/2021 – 

změna z pův. B 

na „C“) 

11 mil. 

(navýšení pův. 

očekávané částky 

2,5 mil. na 

aktuální, tj. 5 mil. 

09/2019 – 

navýšení částky 5 

mil. na aktuální – 

7 mil. 

05/2020 – 
navýšení pův. 

částky 7 mil. na 
aktuálních 8 mil.) 

 
04/2021 – 

aktualizace částky 

z 8 mil. na 11 mil.) 

2016 -2023 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Řemeslné dílny s keramickou 

dílnou včetně vybavení a 

moderní dílny, bezbariérový 

přístup  

 
(Pozn.: původní znění záměru 

aktuálně doplněno o dodatek 

„bezbariérový přístup“) 

C 
 

(04/2021 – 

změna z pův. B 

na „C“) 

5 mil. 

(navýšení pův. 

očekávané částky 

2,5 mil. na 

aktuální) 

2016 -2023 3, 4, 5 
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PODANÝ PROJEKT ITI 
 

2021: Realizace probíhá 

v rámci projektu Nástavby 

školy 

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Mobilní PC učebna A 

1 000 000 
 

(04/2021 - 

(navýšení pův. 

očekávané částky 

500 000 na 

aktuální, tj. 1 mil. 

Kč) 

2016 -2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Venkovní ekologická učebna 
 

(05/2020 - Doplnění pův. záměru 

„Ekologická učebna“ o 

„Venkovní“) 

A 

4 mil. 
 

(04/2021 - 

(navýšení pův. 

očekávané částky 

2,5 mil. na 

aktuální, tj. 4 mil. 

Kč) 

2016 -2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Rekonstrukce MŠ Vrablovec, 
bezbariérový přístup 

 

(Pozn.: původní znění záměru 
doplněno o dodatek 

„bezbariérový přístup“) 

A 

14 mil. 
(navýšení původní 
částky 10 mil. na 

aktuální) 

2016 - 2023 1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Výstavba nové MŠ u Rybníků A 25 mil. 2022 - 2024 1, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace povrchu 
tenisového hřiště, včetně 

oplocení 
 

B 2 mil. 2016 -2023 4, 5 
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IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

STORNO ZÁMĚRU 

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Rozšíření a rekonstrukce 
stávající tělocvičny 

 
(05/2020 - Úprava pův. záměru 
„Renovace stávající tělocvičny“ 

na aktuální znění) 

A 

20 mil. 
 

(05/2020 – 
navýšení pův. 

částky 1 mil. na 
aktuální, tj. 15 

mil. Kč) 
 

(04/2021 – 
(aktualizace pův. 

navýšené 
očekávané částky 

15 mil. na 
aktuální, tj. 20 

mil. Kč) 

2016 -2023 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Renovace povrchu běžeckého 
oválu 

A 

6 mil. 
 

(04/2021 - 
(navýšení pův. 

očekávané částky 
3 mil. na aktuální, 

tj. 6 mil. Kč) 

2016 -2023 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Vytvoření workoutového 
hřiště pro žáky  

A 2 mil. 2020-2023 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Nadstavba - vytvoření  
specializovaných učeben 

včetně vybavení 
(přírodovědná učebna, 

jazykové učebny, digitálně-
technologická učebna, 

hudebně-výtvarná učebna), 
bezbariérový přístup 

(Pozn.: rozšíření pův. záměru o 
„bezbariérový přístup“ a 

B 

25 mil.  

 (navýšení 
původní 

očekávané částky 
10 mil. a následně 

15 mil. na 
aktuální) 

2016 – 2023 2, 3, 4, 5 
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specifikaci učeben) 

 

PODANÝ PROJEKT ITI 

2021 – aktuálně probíhá 
realizace 

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Tablety pro žáky A 4 mil. 2016 – 2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Renovace ZŠ - voda, elektřina, 
vytápění a klimatizování 

prostor školy pomocí 
rekuperace vzduchu 

(Pozn.: rozšíření záměru a 
sloučení posledního uvedeného 

záměru za ZŠ a MŠ Ludgeřovice – 
vizte níže. Pův. znění „Renovace - 

voda, elektřina, topení školy“) 

A 

20 mil. 

 (navýšení 
původně 

očekávané částky 
10 mil. na 

aktuální, tj. 15 
mil. 

05/2020 – 
navýšení částky 

15 mil. na 
aktuálních 20 mil.) 

2016 – 2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Renovace tříd – nábytek, 
projektory, int. tabule, dveře 

A 10 mil. 2016 – 2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Notebooky a tablety pro 
pedagogické zaměstnance  

A 1 mil. 2016 – 2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Výstavba nové tělocvičny A 30 mil. 2016 – 2023 3, 4, 5 
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Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Podlahy na chodbách a 
v učebnách 

A 2 mil. 2016 – 2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Oprava střechy nad Foyer A 1 mil. 2016 – 2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Vytvoření venkovní kryté 
terasy jídelny 

A 3 mil. 2016 – 2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Renovace zařízení školní 
jídelny 

A 2 mil. 2016 – 2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Zavedení elektřiny a 
internetu do altánu botanické 

zahrady a na školní hřiště 
včetně osvětlení 

A 100 000 

 

2018-2019 

(pův. očekávaný 
termín: 2016-2017) 

2, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Vytápění a klimatizování 
prostor školy pomocí 
rekuperace vzduchu 

STORNO SAMOSTATNÉHO 
ZÁMĚRU – DOPLNĚNO DO 

ZÁMĚRU VÝŠE „Renovace ZŠ 

A 5 mil. 2016-2017 5 
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- voda, elektřina, vytápění a 
klimatizování prostor školy 

pomocí rekuperace vzduchu“ 

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Výstavba nové MŠ 

STORNO ZÁMĚRU – NOVÝ 
VIZ VÝŠE 

A 20 mil. 2020-2025 1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 70945951 
RED IZO: 600142787 

Odborná učebna A 4 mil. 2021-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Nebojme se přírodních věd 
 

06/2021: REALIZOVÁNO 

C 
 

(dříve B) 

1,3 mil. 
 

(navýšení pův. 
částky 1 mil. na 

aktuální) 

2017 – 2018 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Naučná školní zahrada  
první etapa 

 
REALIZOVÁNO 

B 500 000 2017 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Naučná školní zahrada  
druhá etapa 

 

06/2021: STORNO 
SAMOSTATNÉHO ZÁMĚRU – 

ZAHRNUT DO ZÁMĚRU 
„Přírodní arboretum“ 

B 600 000 
2019-2022 

 

(pův. 2018- 2019) 
3, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

20. výročí spolupráce MŠ 
Šilheřovice a Chalupki 

 
REALIZOVÁNO 

B 17 552,50 Eur 2017 – 2018 1 
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Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Sportovní areál s umělým 
povrchem 

 

06/2021: REALIZOVÁNO 

C 

5,5 mil. 
 

(10/2019 – snížení 
částky 15 mil. na 

aktuální) 

2019-2020 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Konektivita ZŠ a MŠ 
Šilheřovice, pořízení nového 

serveru školy 

B 
 

(06/2021: 
změna pův. A 

na „B“) 

2 mil. 
 

(06/2021: 
navýšení pův. 

očekávané částky 
1,5 mil. na 

aktuální, tj. 2 mil.) 

2021 – 2027 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2023 na aktuální, tj. 
2021-2027) 

1, 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Zřízení multimediální 
jazykové učebny a 
čtenářských dílen 

 

06/2021 – V REALIZACI 

A 2 mil. 2020 - 2023 1, 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Přírodní arboretum 
s venkovní učebnou 

a vybavení centra ekologické 

výchovy, pro účely EVVO 

A 

2,5 mil. 
 

(06/2021: 
navýšení pův. 

očekávané částky 
1,6 mil. na 

aktuální, tj. 2,5 
mil.) 

2021 – 2027 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2023 na aktuální, tj. 
2021-2027) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Vybudování řemeslné dílny a 
vybavení školy názornými 

pomůckami, modely a 
stavebnicemi k podpoře 

matematického, technického 
a řemeslného učení 

A 

5 mil.  
 

(06/2021: 
navýšení pův. 

očekávané částky 
4 mil. na aktuální, 

tj. 5 mil.) 

2021 – 2027 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2023 na aktuální, tj. 
2021-2027) 

 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

Modernizace a rekonstrukce 
počítačové učebny a zřízení 

mobilní učebny ICT 
A 2 mil.  

2021 – 2027 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2023 na aktuální, tj. 
2021-2027) 

1, 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola 

Sportovní areál s umělým 
povrchem - budova Kostelní 

A 4 mil. 2021-2027 1, 2, 3, 4, 5       
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Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

IČO: 75029022 
RED IZO: 600 143 066 

230, Šilheřovice 

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 
 

Rekonstrukce půdního 
podkroví - vybudování 

odborných učeben, 
rekonstrukce chemické 

laboratoře, osazení 
prostranství před školou 

zelení  
 

USKUTEČNĚNO 

C 10,7 mil. 2017-2018 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce přízemí MŠ - 
vytvoření nové třídy MŠ 

A 5 mil. 

2021-2024 
 

(pův.: 2017-2018) 
 

(06/2021: změna 
pův. 

aktualizovaného 
očekávaného 

termínu z 2019-
2022 na aktuální, tj. 

2021-2024) 

1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce zahrady MŠ A 

3 mil. 
 

(navýšení pův. 
částky 500 000 na 

aktuální) 

2021-2024 
 

(pův.: 2017-2018) 
 

(06/2021: změna 
pův. 

aktualizovaného 
očekávaného 

termínu z 2019-
2022 na aktuální, tj. 

2021-2024) 

1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Osazení prostranství před 
školou zelení 

A 200 000 

2021-2024 
 

(pův.: 2017-2018) 
 

(06/2021: změna 
pův. 

aktualizovaného 
očekávaného 

4, 5 
      



 

54 

 

termínu z 2019-
2022 na aktuální, tj. 

2021-2024) 

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Vytvoření venkovní učebny A 500 000 

2021-2024 
 

(pův.: 2017-2018) 
 

(06/2021: změna 
pův. 

aktualizovaného 
očekávaného 

termínu z 2019-
2022 na aktuální, tj. 

2021-2024) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Vytvoření sportoviště u školy  A 200 000 

2021-2024 
 

(pův.: 2017-2018) 
 

(06/2021: změna 
pův. 

aktualizovaného 
očekávaného 

termínu z 2019-
2022 na aktuální, tj. 

2021-2024)) 

3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce školní kuchyně  A 2 mil. 

2021-2024 
 

(pův.: 2017-2018) 
 

(06/2021: změna 
pův. 

aktualizovaného 
očekávaného 

termínu z 2019-
2022 na aktuální, tj. 

2021-2024) 

3, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce tělocvičny 
Základní školy a Mateřské 

školy v Píšti 
 

06/2021: REALIZOVÁNO 

B 1,5 mil. 
2019-2022 

 
(pův.: 2017-2018) 

3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
Výměna kotlů A 0,5 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 

5 
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IČ 75 00 82 97 
RED IZO: 600143252 

pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Solární panely pro ohřev vody  A 1 mil.. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Obnova IT techniky  A 0,5 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

1, 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Výměna rozvodů vody  A 1,5 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Výměna rozvodů elektřiny  A 2 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení  

A 2 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

3, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce chodeb A 2 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 

3, 5 
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2021-2024) 

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce cvičné 
kuchyňky 

A 0,3 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Parkoviště pro rodiče A 0,5 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Vytvoření učebny pro žáky se 
SPU 

A 0,2 mil. 

2021 -2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2022 na aktuální, tj. 
2021-2024) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
Mateřská škola Píšť, 

příspěvková organizace 
IČ 75 00 82 97 

RED IZO: 600143252 

Rekonstrukce přírodovědné 
učebny 

A 2 mil. 2020 - 2024 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Vybudování školní dílny  B 

 
2 mil. 

 
(navýšení pův. 

očekávané částky 
2 mil. na aktuální) 

 
(06/2021: snížení 

pův. navýšené 
částky 3 mil. na 

aktuální, tj. 2 mil. 

2022 – 2025 
 

(05/2020 – posunutí 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2022 na aktuální) 
 

(06/2021 – posunutí 
pův. 

aktualizovaného 
termínu 2020-2022 

na aktuální, tj. 2022-
2025) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Cvičná kuchyně C 

 
300 000 

 
(snížení původní 

2022 – 2025 
 

(05/2020 – posunutí 
pův. očekávaného 

4, 5 
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RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

částky 100 000 
z důvodu částečné 
realizace. Aktuální 
částka vymezena 

na vybavení) 
 

(05/2020 – 
navýšení pův. 

snížené částky – 
60 000 – na 
aktuální, tj. 

100 000) 
 

(06/2021 – 
navýšení pův. 
aktualizované 

částky 100 tis. Na 
aktuální, tj. 300 

tis.) 

termínu z 2017-
2022 na aktuální) 

 
(06/2021 – posunutí 

pův. 
aktualizovaného 

termínu 2020-2023 
na aktuální, tj. 2022-

2025) 

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Půdní vestavba s multifunkční 
učebnou 

 
(05/2020 -  úprava znění záměru 

„Vybavení učebny jazyků“ na 
aktuální) 

 

06/2021: REALIZOVÁNO 
 

 

B 

2 mil. 
 

(navýšení původní 

očekávané částky 
600 000 na 

aktuální 
 

05/2020 – 
navýšení pův. 

zvýšené 
očekávané částky 

1,3 mil. na 
aktuální, tj. 2 mil.) 

2020 – 2023 
 

(05/2020 – posunutí 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2020  na aktuální) 
 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Rozšíření a vybavení zahrady 
pro MŠ 

C 

100 000 
 

(snížení původní 
částky 200 000 

z důvodu částečné 
realizace – 
„rozšíření 

zahrady“. Částka 
aktuální je 

směřována na 
vybavení zahrady) 

 
(06/2021 – 

navýšení pův. 

2021 – 2023 
 

(05/2020 – posunutí 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

2019 na aktuální) 
 

(06/2021 – posunutí 
pův. 

aktualizovaného 
termínu 2020-2022 

na aktuální, tj. 2021-
2023) 

 

1, 3, 4, 5 
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aktualizované 
částky 50 tis. na 
aktuální, tj. 100 

tis.) 

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Školní hřiště A 

450 000 
 

(snížení původní 
částky 500 000 na 

aktuální) 
 

(06/2021 – 
navýšení pův. 
aktualizované 

částky 400 tis. na 
aktuální, tj. 450 

tis.) 

2023-2026 
 

(05/2020 – posunutí 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2020 na aktuální) 
 
 

(06/2021 – posunutí 
pův. 

aktualizovaného 
termínu 2020-2022 

na aktuální, tj. 2023-
2026) 

3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Vybavení a stavební úpravy 
školní jídelny 

A 

3 mil. 
 

(navýšení původní 
částky 2mil. na 

aktuální) 
 

(05/2020 – 
navýšení pův. 

zvýšené 
očekávané částky 

2,5 mil. na 
aktuální, tj. 3 mil.) 

2020-2025 
 

05/2020 – posunutí 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2023 na aktuální) 

3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Vybudování a vybavení 
fyzikální a chemické 

laboratoře 
 

STORNO (JIŽ 
ZREALIZOVÁNO) 

A 

1 mil. 
 

(navýšení původní 
očekávané částky 

700 000 na 
aktuální) 

2018-2022 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Nákup mobilních dotykových 
zařízení 

A 600 000 

2021 – 2023 
 

(06/2021 – posunutí 
pův. očekávaného 

termínu 2018-2020 
na aktuální, tj. 2021-

2023) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a Polytechnická a výtvarná C 300 000 
 

2020 – 2022 3, 4, 5 
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mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600143082 

IČO: 70987122 
 

dílna 
 

(05/2020 – úprava znění pův. 
záměru „Výtvarná dílna“ na 

aktuální) 

(snížení původní 

částky 250 000 
z důvodu částečné 

realizace 
z vlastních 

prostředků, 
částka aktuální je 

směřována na 
pořízení vybavení) 

 
(05/2020 – 

navýšení pův. 
snížené 

očekávané částky 
– 60 000 – na 
aktuální, tj. 

300 000 z důvodu 
úpravy znění 

záměru) 

 
(05/2020 – posunutí 

pův. očekávaného 
termínu 2017 – 

2019 na aktuální) 

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Renovace podlah na 
chodbách školy 

A 

1 mil.  
 

(navýšení původní 
očekávané částky 

500 000 na 
aktuální) 

 
(05/2020 – 

navýšení pův. 
zvýšené 

očekávané částky 
800 000 na 

aktuální, tj. 1 mil.) 

2022 – 2025 
 

(06/2021 – posunutí 
pův. očekávaného 

termínu 2018-2023 
na aktuální, tj. 2022-

2025) 

5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

 

Vybudování a renovace 
kmenových učeben 

(06/2021: úprava formulace 
z pův. „Renovace tříd, pořízení 

tabulí, dataprojektorů“ na 
aktuální) 

C 

2 mil. 
 

(snížení původní 
částky 500 000 

z důvodu částečné 
realizace, částka 

aktuální je 
směřována na ICT 

vybavení 
k dataprojektorů

m do tříd) 
 

(06/2021 – 
navýšení pův. 

2018 – 2023 2, 3, 4, 5 
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aktualizované 
očekávané částky 

100 000 na 
aktuální, tj. 2 mil.) 

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Posílení konektivity školy A 200 000 2021-2023 2, 3, 4, 5       

Základní škola a 
mateřská 

škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143082 
IČO: 70987122 

Rekonstrukce učeben MŠ A 250 000 2022-2023 1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

REDIZO:600143139 

Půdní vestavba – čtenářské 
dílny 

A 800 000 
2020-2023 

 

(pův. 2018-2020) 
2, 3, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

REDIZO:600143139 

Rekonstrukce venkovního 
hřiště 

 
STORNO – JIŽ REALIZOVÁNO 

C 

1,3 mil. 
 

(původní částka 
800 000) 

06-08/2018 
 

(původní termín: 
2018-2020) 

4,5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

REDIZO:600143139 

Oplocení venkovního hřiště A 150 000 
2020-2023 

 

(pův. 2018-2020) 
4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Modernizace a rekonstrukce 
mobilní PC učebny 

A 600 000 2020-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Dovybavení ŠD – interaktivní 
tabule, nábytek, hry, hračky 

A 150 000 

2020-2023 
 

(06/2020: změna 
očekávaného 

záměru z pův. 2018-
2020 na aktuální) 

2, 3, 4, 5 
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Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Interaktivní tabule do MŠ A 60 000 

2020-2023 
 

(06/2020: změna 
očekávaného 

záměru z pův. 2018-
2020 na aktuální) 

1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Vybavení ZŠ pomůckami do 
TV  

A 200 000 

2020-2023 
 

(06/2020: změna 
očekávaného 

záměru z pův. 2018-
2020 na aktuální) 

4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

REDIZO:600143139 

Renovace podlahy 
v tělocvičně 

 

STORNO – JIŽ REALIZOVÁNO 

 250 000 

2020-2023 
 

(06/2020: změna 
očekávaného 

záměru z pův. 2018-
2020 na aktuální) 

4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

REDIZO:600143139 

Nové vybavení výdejny 
stravy- myčka, židle, stoly, 

nádobí 
A 150 000 

2020-2023 
 

(06/2020: změna 
očekávaného 

záměru z pův. 2018-
2020 na aktuální) 

5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Renovace tříd – lavice, židle 
ZŠ 

C 200 000 
2020-2023 

 

(pův. 2018-2020) 
5 

      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Renovace šaten ZŠ A 50 000 2020-2023 3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Renovace třídy – podlaha, 
nábytek MŠ 

A 200 000 
2020-2023 

 

(pův. 2018-2020) 
1, 5 

      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

Renovace skladu, kanceláře, 
šatny MŠ 

A 200 000 2020-2023 5 
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RED IZO:600143139 

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Oplocení venkovního areálu 
MŠ 

 

STORNO – JIŽ REALIZOVÁNO 

B 80 000 

2020-2023 
 

(06/2020: změna 
očekávaného 

záměru z pův. 2018-
2020 na aktuální) 

5 
      

Základní škola a 
mateřská škola Bělá, 

okres Opava, 
IČ:71003975 

RED IZO:600143139 

Rekonstrukce sociálního 
zařízení v MŠ 

A 800 000 2020-2023 3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Venkovní sportoviště 
s umělou trávou 

 
STORNO ZÁMĚRU – JIŽ SE 

REALIZUJE 

C 1 mil. 2018 4,5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Digitální jazyková učebna 
 

06/2021 – REALIZACE 

B 
 

(05/2020 – 
změna z „A“ na 

„B“) 

1 mil. 

2018-2023 
 

(původně 
očekávaný termín: 

2017) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Vybavení nábytkem třídy B 300 000 

 
2019-2023 

(předpoklad 
zvýšení počtu 

žáků) 

 
(původně 

očekávaný termín: 
2018-19 a následně 

2019-2020) 

5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Rekonstrukce zahrady MŠ I, 

MŠ II + vytvoření zázemí pro 

výuku EVVO 
 

(Pozn.: doplnění pův. znění 
záměru o dodatek „vytvoření 

zázemí pro výuku EVVO“) 

A 

1 mil.  
 

(navýšení pův. 
částky 500 000 na 
aktuální z důvodu 
rozšíření projektu) 

2020-2023 
 

(pův.: 2020) 
1, 3, 4, 5 
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Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Oplocení pozemku školy A 200 000 2021 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Rekonstrukce žákovských 
šaten a spojovací chodby 

B 3,5 mil. 2018-2023 3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Renovace vstupního prostoru 
a výstavba relaxační zóny pro 

žáky 
B 1,5 mil. 2018-2023 2, 3, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Modernizace cvičné kuchyně B 

 
200 000 

 
(snížení původní 

částky 400 000 na 
aktuální z důvodu 

plánované 
částečné 
realizace) 

 

2018-2023 
(částečně proběhne 

06/2018, proto 

došlo ke snížení 

nákladů) 

4,5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Notebooky pro pedagogy A 800 000 2018-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Digitalizace tříd – projektory, 
interaktivní tabule 

A 

1,5 mil. 
 

(05/2020 - 
navýšení pův. 

částky 500 000 na 
aktuální) 

2018-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

Renovace sborovny – 
vybavení novým nábytkem a 

A 400 000 2018-2023 2, 3, 4, 5 
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škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

projektorem 
 

STORNO Z DŮVODU 
REALIZACE 

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Rekonstrukce – úprava 
silnoproudé elektroinstalace 

celé školy 
 

STORNO – JIŽ REALIZOVÁNO 

B 4 mil. 2018-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Úprava pracovního prostředí 
pedagog. pracovníků – 
podlahy, nový nábytek 

 
06/2021 - REALIZOVÁNO 

B (je 
zpracováván 

projekt) 
600 000 2018-2023 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Renovace místnosti pro 
setkávaní s rodiči – nový 

nábytek, podlahy 
 

STORNO – JIŽ REALIZOVÁNO 

A 300 000 2018-2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Výměna podlah na chodbách  A 

3 mil. 
 

(05/2020 - 
navýšení pův. 

částky 1 mil. na 
aktuální) 

2018-2023 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Rekonstrukce šk. knihovny 
jako multifunkční místnosti – 

nábytek, podlaha, PC 
technika do školní knihovny 

 
(Pozn.: realizace části záměru „PC 

technika do školní knihovny“, 
proto dochází ke snížení nákladů) 

B (z části 
realizováno) 

 
100 000 

 
(snížení původní 

částky 300 000 na 
aktuální z důvodu 

částečné 
realizace) 

2018-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 

Vybavení školní družiny A 

500 000 
 

(navýšení pův. 
částky 300 000 na 
aktuální z důvodu 
zvýšení kapacity) 

2018-2023 2, 3, 4, 5 
      



 

65 

 

IČO: 71000011 

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

 
Tělocvična, šk.dílny  

 
STORNO v důsledku 
finalizace projektu 

C Storno 
340 000 

Storno  
2016/2017 

Storno  
4,5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Zahrada, podlahy 
 

STORNO v důsledku 
finalizace projektu 

 

C 
Storno  

150 000 
 

Storno 
 2016/2017 

 

Storno 
5 
 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Přírodní zahrada ZŠ  
 

(doplnění záměru z důvodu 
zefektivnění výuky přírodních věd 

a environmentální výchovy) 

A-B 5 mil.  2019-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Modernizace učeben a 
interiéru MŠ  

(nový nábytek, podlahy, 
dveře, interaktivní tabule) 

 
(doplnění záměru z důvodu 

zefektivnění práce a 
modernizace) 

A 

3 mil. 
 

(05/2020 - 
navýšení pův. 
očekávaných 

nákladů – 1 mil. – 
na aktuální) 

2019-2023 1, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Modernizace a rekonstrukce 
školních dílen 

A 2 mil. 2020-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Rekonstrukce školní kuchyně A 3 mil. 2020-2023 3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

Přístavba učebny pro zájmové 
vzdělávání (školní družina) 

A 5 mil. 2020 - 2023 2, 3, 4, 5 
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škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Zebezpečovací zařízení pro 
školní budovy – ZŠ, MŠ 

včetně kamerového systému 
A 1 mil. 2020 – 2023 1, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Výměna plynových kotlů 
včetně rozvodů a radiátorů 

A-B 3 mil. 2020-2023 1, 5       

Základní škola a 
mateřská 

škola Hať, příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143104 
IČO: 71000011 

Klimatizace tříd  A 900 000 2020-2023 1, 5       

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Jazyková učebna 
 

REALIZOVÁNO 
B 2, 9 mil. 2017-2018 2, 3, 4, 5 

      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Vybavení počítačové učebny 
 

STORNO – změna na 
kmenovou třídu 

A 

550 000 
 

(navýšení částky 
z pův. 500 000 na 

aktuální) 

2018 – 2019 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

Vybavení počítačové učebny 
II 

A 

550 000 
 

(navýšení částky 
z pův. 500 000 na 

aktuální) 

2022 - 2023 2, 3, 4, 5 
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RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Knihovna s čítárnou  
 

STORNO – změna plánu a 
priorit 

 

A 
Storno záměru 

1 mil. 
Storno záměru 

2019 – 2023 

Storno 
záměru 

2,5 

      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Venkovní učebna se zahradou 
 

STORNO – změna plánu a 
priorit 

  

A 
Storno záměru 

1,5 mil. 

Storno záměru 
2019 – 2023 

 

Storno 
záměru 

5 

      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Polytechnická učebna 
 

STORNO – změna plánu a 
priorit 

 

A 
Storno záměru 

4,9 mil. 
Storno záměru 

2020-2023 

Storno 
záměru 

4,5 

      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Půdní vestavba pro 
Montessori vzdělávání + 

oprava střechy 
A 

30 mil.  
 

(navýšení pův. 
částky 10 mil. na 

aktuální) 

2020-2025 1, 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143031 
IČO: 75027127 

Venkovní jurta pro 
Montessori vzdělávání 

A 

0,8 mil.  
 

(navýšení pův. 
částky 0, 5 mil. na 

aktuální) 

2020-2025 1, 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola dr. 
Miroslava 

Tyrše, Hlučín, 
příspěvková 

Venkovní učebna B 1,7 mil. 2021 2, 3, 4, 5       
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organizace 
RED IZO: 600143031 

IČO: 75027127 

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Rozšíření bezbariérovosti 
budovy školy – 2x 

schodišťová plošina 
A 

700 000 
 

(06/2020 – 
navýšení pův. 

očekávané částky 
600 000 na 

aktuální) 

 
2022 

 
(06/2020 – změna 
pův. očekávaného 
termínu 2020 na 

aktuální) 

3, 5 
      

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Zabezpečení budovy školy – 
kamerový systém a dálkové 

otevírání dveří 
 

STORNO – REALIZOVÁNO 
2018 

A 80 000 2019 5 
      

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Inovace učeben -  nábytek, 
ICT vybavení 

A 

250 000 
 

(navýšení pův. 
částky 180 000 na 

aktuální) 

2022 
 

(06/2020 – změna 
pův. očekávaného 
termínu 2020 na 

aktuální) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Zateplení vnějšího pláště 
budovy a půdy včetně 
rekonstrukce vytápění 

 
(doplnění pův. záměru „Zateplení 
vnějšího pláště budovy a půdy“ o 

aktuální dodatek „včetně 
rekonstrukce vytápění“) 

 

STORNO 

A 

3, 9 mil. 
 

(navýšení pův. 
částky 2,5 mil. na 

aktuální) 

2022 
 

(pův.: 2021) 
5 

      

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Instalace vrat do areálu školy 
včetně elektrického ovládání 

 
STORNO  - JIŽ REALIZOVÁNO 

A 150 000 2020 5 
      

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Zbudování venkovní učebny 
/včetně vybavení/ se 

zahradní chatkou na nářadí 
 

ZÍSKÁN PROJEKT SFŽP NA 

A 450 000 2020 2, 3, 4, 5 
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REVITALIZACI ZAHRADY 

Základní škola, Hlučín, 
Gen. Svobody 8, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600026744 

IČO: 47813199 

Rekonstrukce odborné 
učebny 

A 1, 3 mil. 2022 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Zateplení budovy školy 
 

JIŽ REALIZOVÁNO 
 

A 
 

(Projektová 
fáze – obec) 

17 mil. 2017-2018 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Dětské hřiště A 1 mil. 

2021-2025 
 

(pův. 2018-2020) 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

2021 na aktuální, tj. 
2021-2025) 

3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Učebna jazyková a PC 
 

06/2021: REALIZACE 
PROBÍHÁ 

A 2,5 mil. 2019-2022 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Relaxační koutek literární 
výchovy 

 

06/2021: REALIZACE 
PROBÍHÁ 

A 100 000 2019-2020 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Dovybavení knihovny a 
čtenářského koutku 

A 100 000 

2021-2023 
 

(pův. 2018-2020) 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2021 na aktuální, tj. 
2021-2023) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
Dostavba II. st. ZŠ a vybavení A 30 mil. 2021-2025 2, 3, 4, 5 
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RED IZO: 600142744 
IČO: 70989273 

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Tablety do kmenových tříd A 320 000 

2021-2023 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2021 na aktuální, tj. 
2021-2023) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Interaktivní tabule pro ŠD A 200 000 

2022-2023 
 

06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2022 na aktuální, tj. 
2022-2023) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142744 

IČO: 70989273 

Solární panely pro ohřev vody A 0,5 mil. 

2022-2023 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2020-

2021 na aktuální, tj. 
2022-2023) 

5 
      

Mateřská škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
IČO: 71185763 

RED IZO: 674000749 

Rozšíření kapacity MŠ-
přístavba, vytvoření 3. třídy 

 

REALIZOVÁNO 

C 
 

(dříve B) 
10 mil. 

2019-2020 
 

(pův. očekávaný 
termín: 2018-2021) 

1, 3, 4, 5 
      

Mateřská škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
IČO: 71185763 

RED IZO: 674000749 

Nákup vybavení do 3. třídy 
 

06/2021 - REALIZOVÁNO 
B 500 000 2020-2021 1, 3, 4, 5 

      

Mateřská škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
IČO: 71185763 

RED IZO: 674000749 

Fotovoltaická elektrárna na 
střeše MŠ 

 
06/2021 - REALIZOVÁNO 

A 300 000 2020-2023 1,5 
      

Mateřská škola 
Markvartovice, 

příspěvková organizace 
IČO: 71185763 

RED IZO: 674000749 

Rozšíření dětského hřiště A 500 000 2020-2023 1, 3, 4, 5 
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Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 
 

Výstavba nového pavilonu 
speciálních učeben 

Příprava studie 
 

STORNO ZÁMĚRU 

Zrušeno z důvodu 
neschválení záměru ze strany 

zřizovatele 
 

A 
Storno záměru 

50 mil. 
Storno záměru 

2018-2020 

Storno 
záměru 

2,3,5 

      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Rozvod Wi-Fi sítě 
 

STORNO ZÁMĚRU – 
REALIZOVÁNO 

(Ukončena 1. 
fáze) 

50 000 2017 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

 
 

Příprava studie 
Přestavba pavilónu B na 

administrativní zázemí školy 
a stávajících kanceláří na 

kmenové učebny 
 

STORNO ZÁMĚRU 

Zrušeno z důvodu 
neschválení záměru ze strany 

zřizovatele 

 
Storno záměru 

6 mil. 
Storno záměru 

2019 

Storno 
záměru 

5 

      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

 
Rekonstrukce zahrady pro 

školní družinu 
 

B 
 

(Příprava 
projektové 

dokumentace) 

700 000 

 
Zřizovatel - 

posunutí termínu 
na 2021-2023 

 
(pův.: Zřizovatel - 

posunutí termínu na 
2018-2020) 

3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

 
Oprava dispozičního řešení 
pavilonu B a D za účelem 
navýšení počtu učeben 

 

B 
 

(Zpracování 
projektové 

dokumentace) 

4,5 mil. 

Zřizovatel - 
posunutí termínu 

na 2021-2024 
 

(pův. 2019) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Nákup kopírek (multifunkce) 
 

STORNO - REALIZOVÁNO 

C 
 

(postupná 
realizace) 

250 000 2016 – 2023 2, 5 
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Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Nákup mobilních dotykových 
zařízení pro žáky (tablety) 

 
STORNO - REALIZOVÁNO 

C – Realizuje 
se ze Šablon II 

 

(pův. A) 

1,4 mil. 
Zřizovatel - 

posunutí termínu 
na 2018 - 2020 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Výměna umělých povrchů na 
hřišti 

A 3 mil. 2023 4, 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Vybudování WorkOut centra 
na školním hřišti 

A/B 
 

(Příprava 
studie) 

500 000 

 
Zřizovatel - 

posunutí termínu 
na 2021-2024 

 
(pův. Zřizovatel - 

posunutí termínu na 
2019) 

4, 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Oprava elektroinstalace školy B 2,5 mil. 2021-2024 2, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Nový povrch u vstupů do 
školy  

 
STORNO – REALIZOVÁNO 

A 300 000 2019 – 2023 5 
      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Rekonstrukce učebny 
Pracovních činností 

(cvičná kuchyň) 

C 
 

(03/2021: 
změna z „B“ na 

C - Formální 
správnost 
na CRR) 

2 000 000 

2021 
 

(03/2021: změna 
z pův. očekávaného 
termínu 2021-2023 

na aktuální, tj. 2021) 

2, 3, 4, 5       

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

 
Rekonstrukce 3 učeben cizích 

jazyků 
 

C 
 

(03/2021: 
změna z „B“ na 

C - Formální 
správnost 
na CRR) 

2 000 000 

2021 
 

(03/2021: změna 
z pův. očekávaného 
termínu 2021-2023 

na aktuální, tj. 2021) 

2, 3, 4, 5       

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Rekonstrukce učebny 
přírodních věd 

B 2 000 000 2021 – 2023 2, 3, 4, 5       
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Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Vybudování multimediální 
učebny Hudební výchovy  

 
(03/2021: doplnění původního 
znění záměru z „Vybudování 
učebny Hudební výchovy na 

aktuální“) 

B 2 000 000 2021 – 2023 2, 3, 4, 5       

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 
RED IZO: 600142779 

IČO: 0084989 

Výstavba venkovního 
multifunkčního hřiště pro 

florbal 
B 2 000 000 2021 - 2023 3, 4, 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Rekonstrukce podlahy 
v tělocvičně  

 
STORNO- REKONSTRUKCE 
REALIZOVÁNA NA PODZIM 

2018 

A 

2,4 mil. 
 

(navýšení pův. 
částky z důvodu 

rozsahu 
rekonstrukce) 

2018 4,5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

 
Vybudování volejbalového 
hřiště s umělým povrchem  

a nahrazení travnatého 
povrchu o rozměru 24*14 m 

umělým trávníkem (A) 
 

STORNO ZÁMĚRU - 
přehodnoceno a nahrazeno 

 

Storno záměru 
850 000 

 
 
 

 
Storno záměru 

2017 – 2020 
 
 
 
 

 
Storno 
záměru  

5 
 
 
 
 

      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Vybudování multifunkčního 
hřiště 34 x 17 m, s umělým 
povrchem a oplocením do 

výšky 4m 
 

A 1,8 mil. 

2021-2023 
 

 (pozn.: původně 
2018 – rozšíření 

termínu z důvodu 2 
leté platnosti 

územního 
rozhodnutí. 

 
pozn. 10/2020: 

změna pův. 
rozšířeného termínu 

2018-2020 na 
aktuální) 

4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 

Modernizace počítačové 
učebny ZŠ Hlučín, Hornická 7  

 
A/B 1,5 mil. 

2021-2023 
 

 (10/2020: změna 
2, 3, 4, 5 
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organizace 
RED IZO: 600143091 

IČO: 75027119 

(Pozn. 10/2020: Záměr začleněn 
do výzvy č. 92 - Infrastruktura 

základních škol pro uhelné 
regiony, prosinec 2019) 

pův. termínu 
realizace z 2018-
2021 na aktuální) 

 

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace počítačové 
učebny ZŠ Hlučín, Hornická 7 

 
REALIZACE PROBĚHNE 

V ROCE 2019 Z ITI  
 

STORNO ZÁMĚRU- 
REALIZOVÁNO V LÉTĚ 2020 

A 1,5 mil. 2019 – 2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace 2 počítačových 
učeben 

 
STORNO ZÁMĚRU – 

ROZDĚLENÍ NA 2 
SAMOSTATNÉ ZÁMĚRY, 

VIZTE 2 ŘÁDKY VÝŠE, VČETNĚ 
AKTUALIZACE 

OČEKÁVANÝCH NÁKLADŮ A 
TERMÍNU REALIZACE 

A 1 mil. 2018 – 2019 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace 2 jazykových 
učeben 

 
STORNO ZÁMĚRU – 

ROZDĚLENÍ NA 2 
SAMOSTATNÉ ZÁMĚRY, 

VIZTE 2 ŘÁDKY NÍŽE, VČETNĚ 
AKTUALIZACE 

OČEKÁVANÝCH NÁKLADŮ A 
TERMÍNU REALIZACE 

A 800 000 2018 – 2019 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace jazykové 
učebny ZŠ Hlučín, Hornická 7 

 
REALIZACE PROBĚHNE 

V ROCE 2019 Z ITI 
 

STORNO ZÁMĚRU - 
REALIZOVÁNO V LÉTĚ 2020 

A/B 

1,8 mil 

 
(navýšení pův. 

částky 1,5 mil.na 
aktuální) 

2018 – 2019 2, 3, 4, 5 
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Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace jazykové 
učebny ZŠ Hlučín, Hornická 7 

 
(Pozn. 10/2020: Záměr začleněn 

do výzvy č. 92 - Infrastruktura 
základních škol pro uhelné 

regiony, prosinec 2019) 

A 1,5 mil. 2019 – 2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Zavedení a obnova PC 
v kmenových třídách 

a kabinetech 
 

A 450 000 2018 – 2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Nákup 70 ks tabletů / iPadů 
pro 1. a 2. stupeň 

 
A 750 000 

2019-2023 
 

(původně: 2019) 
2, 3, 4, 5 

      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Vybudování žákovské 
knihovny s čítárnou – 

Čtenářský klub 
 

STORNO – REALIZOVÁNO 
12/2018 

A 250 000 

2018-2019 
 

(původně pouze 
2019, část záměru 
bude realizována 
letos 2018, proto 
změna v očekáv. 

termínu) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Rozvod WIFI sítě na 
jednotlivé pavilony 

 
(Pozn. 10/2020: Záměr začleněn 

do výzvy č. 12 – Kvalitní 
podmínky pro vzdělávání) 

A 400 000 2020 – 2022 2, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Rekonstrukce sociálních 
zařízení na jednotlivých 

pavilonech 
 

REALIZACE PROBÍHÁ PO 
ETAPÁCH 

A 450 000 2018 -2023 3, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 

Postupná rekonstrukce 
rozvodů elektrické sítě na 6 

pavilonech 
A 

5,5 mil. 
 

(navýšení původní 

2020-2024 
 

(původní očekávaný 

5 
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organizace 
RED IZO: 600143091 

IČO: 75027119 

 
(Úprava znění záměru. Původní 

název záměru: Rekonstrukce 
rozvodů elektrické sítě na 

pavilonech) 
 

STORNO ZÁMĚRU – AKTUÁLNÍ 
VIZTE NÍŽE 

částky 1,9 mil. ; 
původní záměr 

neuvažoval 
výměnu 

osvětlovací 
techniky a vedení 
nových rozvodů 
el. ve snížených 
podhledech na 

chodbách 
jednotlivých 

pavilonů) 

termín 2018 – 2023) 

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Rekonstrukce rozvodů 
silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace 
na pavilonech  

A, B, C, E, F 

A 18 mil. 2020-2025 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Rekonstrukce podhledů 
na hlavní chodbě a vstupech 
na jednotlivé pavilony včetně 

vybudování páteřního 
systému rozvodů elektrické 

sítě 
 

(Pozn.: Úprava znění pův. záměru 
„Rekonstrukce podhledů na 
hlavní chodbě a vstupech na 

pavilony) 
 

BUDE REALIZOVÁNO V ROCE 
2019 

 

STORNO - REALIZOVÁNO 7. A 
8. MĚSÍC 2019 

A 

 
4, 5 mil. 

 
(navýšení původní 
částky 1,0 mil. / a 
následně 2,2 mil. 

na aktuální) 

2019-2023 
 

(původní očekávaný 
termín 2021 – 

změna postupu 
realizace záměru) 

5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Nahrazení části stávajícího 
povrchu uvnitř běžeckého 
oválu umělým trávníkem 

 

A 1 mil. 2018 – 2023 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 

Rekonstrukce podlah 
v učebnách přízemí 

A 650 000 2018 – 2023 5 
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příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

jednotlivých pavilonů  
 

(Pozn.: doplnění původního 
záměru o „učebnách“) 

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace 2 učeben 
 

STORNO ZÁMĚRU – 
ROZDĚLENÍ DO 2 

SAMOSTATNÝCH ZÁMĚRŮ, 
VIZTE 2 ŘÁDKY NÍŽE, VČETNĚ 

AKTUALIZACE 
OČEKÁVANÝCH TERMÍNŮ 

REALIZACE 

A 2 mil. 2018-2021 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace učebny 
přírodních věd ZŠ Hlučín, 

Hornická 7 
 

BUDE REALIZOVÁNO V ROCE 
2019 

 

STORNO ZÁMĚRU - 
REALIZOVÁNO V LÉTĚ 2020 

A/B 1 mil. 2018-2019 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace učebny 
polytechnické výchovy ZŠ 

Hlučín, Hornická 7 
 

(Pozn. 10/2020: Záměr začleněn 
do výzvy č. 92 - Infrastruktura 

základních škol pro uhelné 
regiony, prosinec 2019) 

A/B 1 mil. 2019-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Nanesení tartanu na stávající 
asfaltové hřiště  

 
ZMĚNA ZÁMĚRU – VIZ NÍŽE 

A 

1,5 mil. 
 

(Aktualizace 
nákladů na 

rekonstrukci 
z pův. 1,4 na 

aktuálních 1,5 mil 
v důsledku.  

reálných cen) 

2017 – 2023 5 
      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 

Modernizace učebny 
výtvarné výchovy 

A 
800 000 

 
(10/2020: 

2020-2023 2, 3, 4, 5       
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organizace 
RED IZO: 600143091 

IČO: 75027119 

navýšení pův. 
očekávaných 

nákladů z 500 000 
na aktuální) 

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Oprava a dokončení 
dřevěného obložení na hlavní 

chodbě a 4 vstupech na 
pavilony 

A 600 000 2021-2023 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Navýšení kapacity parkoviště 
v areálu školy 

A 400 000 2020-2023 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Rekonstrukce podlahy na 
hlavní chodbě 

A 1,2 mil. 2021-2023 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Položení plastového 
sportovního povrchu 

z polypropylénových dlaždic 
se spojovacími zámky na 

stávající venkovní asfaltové 
hřiště 

 
(Úprava záměru – viz výše -  

z důvodu modernější a levnější 
varianty) 

A/B 800 000 2020-2023 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Vybudování dvou retenčních 
nádrží pro zachycení srážkové 

vody 
A 

Hrubý odhad 5 
mil. 

 (z toho dotace 
OPŽP 85%) 

2020-2023 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

Vybudování solárního ohřevu 
užitkové vody pro školní 

kuchyň na 4. pavilonu a pro 
tělocvičnu na 6. pavilonu 

A 1,1 mil. 2021-2023 5       
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RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

 
(10/2020: doplnění stávajícího 

záměru o „a pro tělocvičnu na 6. 
pavilonu“) 

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Výměna myčky na nádobí 
s příslušenstvím ve školní 

kuchyni 
 

(10/2020: pouze stylistická 
úprava – z pův. „do školní 

kuchyně“ na „ve školní kuchyni“) 

B 1,3 mil. 2021 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Vybudování zahradního 
altánu a naučné stezky 
na 4. pavilonu, včetně 

přístupového chodníku a 
terénních úprav 

A 1 mil.  2021 - 2023 2, 3, 4, 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Modernizace učebny hudební 
výchovy 

A 800 000 2021 - 2023 2, 3, 4, 5       

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, 
příspěvková 
organizace 

RED IZO: 600143091 
IČO: 75027119 

Obnova interaktivních tabulí 
v učebnách 

A 500 000 2021 - 2023 2, 3, 4, 5       

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
IČO:75027151 

RED IZO:674000200 

Vybavení předškolních tříd 
interaktivními tabulemi  

A 180 000 2018 – 2020 1, 3, 4, 5 
      

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
IČO:75027151 

RED IZO:674000200 

Zabezpečení budovy MŠ 
Beneše kamerovým 

systémem 
A 200 000 2018 – 2020 5 

      

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Venkovní učebny pro EVVO 
MŠ Beneše, MŠ Severní  

A 
500 000 

 

(navýšení pův. 

2020-2023 
 

(pův. 2018 – 2021) 
1,5 
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IČO:75027151 
RED IZO:674000200 

částky 400 000 na 
aktuální) 

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
IČO:75027151 

RED IZO:674000200 

Rekonstrukce půdních 
prostor pro vytvoření učebny 

MŠ Beneše 
STORNO ZÁMĚRU 

A 
Nebyl získán 

souhlas 
zřizovatele 

 1,5       

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
IČO:75027151 

RED IZO:674000200 

Přístavba tělocvičny MŠ 
Severní 

STORNO ZÁMĚRU 
A 

Nebyl získán 
souhlas 

zřizovatele 
 4,5 

      

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
IČO:75027151 

RED IZO:674000200 

Přístavba – Zvětšení tříd pro 
zvýšení kapacity (současný 

stav 23 dětí) MŠ Severní 
A 3 mil. 2020-2023 1, 3, 4, 5 

      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Rekonstrukce ZŠ v Děhylově 
v rozsahu: 

Rekonstrukce 
elektroinstalace 

Rekonstrukce vnitřních 
omítek Rekonstrukce 

podlahové konstrukce I.+II. 
podlaží 

Rekonstrukce rozvodů 
ústředního vytápění 

 

REALIZOVÁNO 

A 

5 mil.  
 

(navýšení pův. 
částky 3 mil. na 

aktuální) 

2018-2023 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Rekonstrukce fasády ZŠ 
Energ. opatření (zateplení) 

 

REALIZOVÁNO 

A 1 mil. 2018-2023 5 
      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Výstavba a vybavení 
venkovních učeben u obou 

školních budov, osazení 
zahrad zelení, parkovací 

místa u šk. budovy 
v Děhylově, pokládka dlažby 

 
(09/2019 – doplnění pův. záměru 

A 500 000 
2020-2023 

 

(pův. 2017-2020) 
2, 3, 4, 5 
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o „parkovací místa u šk. budovy 
v Děhylově, pokládka dlažby“) 

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Herní povrch/školní hřiště při 
šk.budově v Dobroslavicích 

B – zpracován 
projekt 

 
(pův. A - 
Příprava 

projektové 
dokumentace) 

250 000 2017-2022 3, 4, 5 
      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Vybavení PC učebny 
v Dobroslavicích + 

interaktivní tabule / 
dataprojektory na obě 

budovy  
 

Storno Vybavení PC učebny 
v Dobroslavicích – druhá část 

záměru aktuální 
 

06/2021: REALIZOVÁNO 

A 

200 000 
 

(snížení pův. 
částky z 400 000 

na aktuální 
z důvodu částečné 

realizace) 

2020-2021 
 

(pův.: 2017-2018, 
poté 2019-2020) 

2,3, 4, 5 
      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Renovace zařízení výdejny 
stravy 

 
05/2020 - REALIZACE JIŽ 

PROBÍHÁ 
 

06/2021: REALIZOVÁNO 

A 50 000 2020-2021 5 
      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Rekonstrukce šatny ve školní 
budově Děhylov, přestavba 

stávajících soc. zařízení 
v přízemí, výstavba ČOV 

A 500 000 2020-2023 3, 5 
      

Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

RED IZO: 600143333 
IČO: 70994544 

Vybavení tříd 
klimatizovanými jednotkami – 

Dobroslavice 
A 300 000 2020-2023 5 

      

Mateřská škola 
Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
IČO: 70987033 

REDIZO: 600142086 

Rozšíření kapacity MŠ-
přístavba 

 

ZAČÁTEK REALIZACE 

PŘÍSTAVBY JE NAPLÁNOVÁN 

NA POLOVINU ČERVENCE 

C – fáze 
realizace 

10 mil. 2017/2021 1,5 
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2018 

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
RED IZO: 600143210 

IČO: 47813041 
 

Přístavba odborných učeben 
včetně vybavení a stavební 
úpravy ZŠ Dolní Benešov, 
včetně bezbariérového 

přístupu 

(Pozn.: doplnění původního znění 
záměru o dodatek „včetně 
bezbariérového přístupu“) 

C 
 

(06/2021: 
změna z pův. 

„B“ na C) 

70 mil. 

2017-2023 
 

(původní očekávaný 
termín: 2017/2019) 

2, 3, 4, 5 
      

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
RED IZO: 600143210 

IČO: 47813041  

Vybudování tělocvičny a 
školního hřiště včetně 

vybavení 
B 40 mil. 

2017-2023 
 

(původní očekávaný 
termín: 2017/2019) 

3, 4, 5 
      

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
RED IZO: 600143210 

IČO: 47813041 

Modernizace topného 
systému školy (tepelná 
čerpadla, vrty, rozvody) 

B 15 mil. 

2017-2023 
 

(původní očekávaný 
termín: 2017/2019) 

5 
      

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
RED IZO: 600143210 

IČO: 47813041 

Vybudování nových 
kmenových učeben, učeben 

mimoškolních činností, školní 
družiny, rozšíření šaten a 
jídelny včetně vybavení, 
včetně bezbariérového 

přístupu 

(Pozn.: Doplnění pův. záměru o 
dodatek „včetně bezbariérového 

přístupu“) 

B 70 mil. 

 
2017-2023 

 
(původní očekávaný 
termín: 2017/2020) 

2. 3, 4, 5 
      

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
RED IZO: 600143210 

IČO: 47813041 

Úprava školního areálu a 
zahrady včetně vybavení ve 
vazbě na environmentální 

výchovu 

B 

500 000 
 

(navýšení původní 
částky 200 000 na 

aktuální) 

2017-2023 
 

(původní očekávaný 

termín: 2017/2019) 

2, 3, 4, 5 
      

Dům dětí a mládeže 
Hlučín, 

příspěvková organizace 
IČ:75079968 

IZO: 110005546 

Stanová základna pro letní 
činnost 

A 450 000 2019/20 4 
      



 

83 

 

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Výstavba tělocvičny 
 

V REALIZACI 
C 

Již ve fázi 
realizace 

2016-2018 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Rekonstrukce WC 
 

REALIZOVÁNO 

C 
 

(dříve A) 
250 000 2018 3, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Environmentální a 
multimediální učebna 

 

NEBUDE SE REALIZOVAT 

B 

4 mil. 
 

(navýšení původní 
částky 2 mil. na 

aktuální) 

2018-2021 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Zřízení jazykové učebny 
 

NEBUDE SE REALIZOVAT 
B 

4 mil. 
 

(Podána žádost 
ITI) 

 

2018 2, 3, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Vybavení 1. třídy 
interaktivním zařízením 

 
(Pozn.: úprava původního záměru 

– nové znění již bez dodatku 
„Kinder box“) 

A 100 000 

2019-2021 

(pův. 2017-2018) 
2, 3, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

Školní klub 
C 
 

(dříve B) 
3 mil. 2018-2019 2, 3, 4, 5 
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IČO: 75027143 

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Vybavení MŠ interaktivním 
zařízením 

 
(pozn.: úprava původního záměru 
– nové znění bez dodatku „Kinder 

box“) 

A 100 000 

2019-2021 

(pův. 2017-2018) 1, 3, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Výměna topných těles a 
rozvodů v MŠ, kotelna, 

klimatizace ve výdejně stravy 
A 1,5 mil. 2018-2021 1, 2, 4, 5 

      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Výměna elektroinstalace 
v MŠ a ZŠ 

A 1,6 mil. 2018-2021 1, 2, 4, 5 
      

Základní škola a 
mateřská 

škola Hlučín-
Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
RED IZO: 600142604 

IČO: 75027143 

Školní hřiště, rekonstrukce 
zahrady, pěstební plochy, 

herní prvky 
B 900 000 

2019-2021 

(pův. 2018) 
2, 3, 4, 5 

      

Mateřská škola 
Dobroslavice, 
příspěvková 
organizace. 

IČ: 71005145 
RED IZO: 600141641 

Odloučené pracoviště MŠ 
Děhylov 

Herní povrch škol. zahrady A 350 000 

2021-2023 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2019-

2020 na aktuální, tj. 
2021-2023) 

1, 4, 5 
      

Mateřská škola Liščata, 

s.r.o. 

IČ: 70987033 

Vybavení herny – interaktivní 
tabule pro MŠ 

A 150 000 

2021/2023 
 

(pův.: 2016-2018) 
 

1, 3, 4, 5 
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RED IZO: 600142086 (03/2021: změna 
aktualizovaného 

očekávaného 
termínu z 2019/20 

na aktuální, tj. 
2021/2023) 

Mateřská škola Liščata, 

s.r.o. 

IČ: 70987033 

RED IZO: 600142086 

Rekonstrukce a vybavení 
zahrady 

 

STORNO – JIŽ REALIZOVÁNO 

B 

500 000 
 

(navýšení pův. 
částky 300 000 na 

aktuální) 

2017-2020 1, 5 
      

Mateřská škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
IČO: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Solární konektory k využití 
sluneční energie pro potřeby 

mateřské školy 

 
 

B 

850 000 
 

(05/2021: 
navýšení pův. 

očekávané částky 
750 tis. na 

aktuální, tj. 850 
tis.) 

2022/2024 
 

(05/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

2020 na aktuální, tj. 
2022/2024) 

5 
      

Mateřská škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
IČO: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Bezbariérový přístup do 
budovy a 1. patře MŠ 

 
 

A 
900 000 

2022/2024 
 

(05/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

2020 na aktuální, tj. 
2022/2024) 

1, 3, 5 
      

Mateřská škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
IČO: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Interaktivní vybavení MŠ 

 
 

A 
500 000 

2023/2026 
 

(05/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

2020 na aktuální, tj. 
2023/2026) 

1, 3, 4, 5 
      

Mateřská škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
IČO: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Stavba přístřešku pro kočárky 
dvouletých dětí 

 
 

A 
200 000 

2023/2026 
 

(05/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

2020 na aktuální, tj. 
2023/2026) 

5 
      

Mateřská škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
IČO: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Klimatizace obou budov MŠ 

 
 

A 1,3 mil 

2022/2026 
 

(05/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2018-

5 
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2020 na aktuální, tj. 
2022/2026) 

Mateřská škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
IČO: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Snížení energetické 
náročnosti budovy 

 

 

 
B 1,8 mil 2022/2025 5       

Kulturní dům Dolní 
Benešov, příspěvková 
organizace (mažoretky 

Excelent) 
Opavská 161, 

747 22 Dolní Benešov 
IČO: 71190066 

 
Rekonstrukce stávající pevné 

treninkové plochy 
 

 
 
 

A 450 000 

2022-2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2019 na aktuální, tj. 
2022-2024) 

4 
      

Kulturní dům Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
(mažoretky Excelent) 

Opavská 161, 
747 22 Dolní Benešov 

IČO: 71190066 

Mobilní soutěžní plocha pro 
evropské a světové soutěže 

 
 
 

A 350 000 

2022-2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2019 na aktuální, tj. 
2022-2024) 

4 
      

Kulturní dům Dolní 
Benešov, 

příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 

Opavská 161, 
747 22 Dolní Benešov 

IČO: 71190066 

Ozvučení a osvětlení 
 

 
 
 

A 395 000 

2022-2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2019 na aktuální, tj. 
2022-2024) 

4 
      

Kulturní dům Dolní 
Benešov, 

příspěvková organizace 
(mažoretky Excelent) 

Opavská 161, 
747 22 Dolní Benešov 

IČO: 71190066 

Soutěžní kostýmy, hůlky, pom 
pom, obuv, klubové oblečení 

 
 
 

A 250 000 

2022-2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2019 na aktuální, tj. 
2022-2024) 

4 
      

Kulturní dům Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
(mažoretky Excelent) 

Opavská 161, 
747 22 Dolní Benešov 

Audiovizuální technika, 
projekce, dokumentární 
technika, archiv obrazu a 

videa, programové vybavení 

 
 
 

A 300 000 

2022-2024 
 

(06/2021: změna 
pův. očekávaného 
termínu z 2017-

2019 na aktuální, tj. 
2022-2024) 

2, 4 
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IČO: 71190066 

Muzeum Hlučínska, 
p.o. 

Zřízení muzejní učebny 
včetně zázemí 

A 500 000 Po roce 2018 4 
      

Římskokatolická 
farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Centrum farních 
volnočasových aktivit 

B 4 mil. 2017 - 2020 4 
      

Římskokatolická 
farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Pořízení nástrojů a 
audiotechniky pro 3 scholy ve 

farnosti 

 
100 000 2017 – 2018 2, 4 

      

Římskokatolická 
farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Farní školka – setkávání 
předškolních dětí s rodiči – 

vybavení místnosti 

 
100 000 2017 – 2018 3, 4 

      

Římskokatolická 
farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Vybavení klubovny pro 
společenství mládeže 

 
200 000 2017 – 2018 2, 3, 4 

      

Římskokatolická 
farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Zařízení učebny pro práci s 3D 
tiskem 

 
500 000 2017 – 2018 2, 3, 4 

      

Římskokatolická 

farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Vybavení učebny pro výuku 
dětí a mládeže 

 

500 000 2017 - 2020 2, 3, 4       

Římskokatolická 

farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Nástavba a stavební úpravy 
hospodářské budovy 

„Andělka“ 
B 3,5 mil. 2017-2020 3, 4       

Římskokatolická 

farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Moderní dítě-Vydláždění 
přístupových cest pro děti, 
bezpečná přístupová cesta  

A 1 mil. 2017-2020 3, 4       

Římskokatolická 

farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Digitální zdatnost: 
Interaktivní učebna: 
interaktivní tabule, 
interaktivní displej, 

interaktivní projektor 

A 100 000 2017-2020 2, 3, 4       

Římskokatolická 

farnost Bohuslavice u 

Hlučína 

Vybavení prostor pro děti, 
bezbariérové úpravy – 

nábytek, osvětlení 
bezbariérový přístup, 
bezbariérový záchod 

A 1 mil. 2017-2020 3, 4       

 
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;  
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* 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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Příloha 2 

Neinvestiční priority – aktivity škol, konkrétní seznam záměrů zpracovaný pro území MAP pro Hlučínsko východ za období 

2016+ 

Příloha 2. 1 

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY – ŠABLONY I (2016 – 2018+) a DALŠÍ PROJEKY A AKTIVITY ŠKOL MIMO PODPORU Z PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO 
VYKAZOVÁNÍ 

Identifikace subjektu Název aktivity 

Náplň projektu u 
projektů realizovaných 

mimo Výzva 
02_16_022 Podpora 

škol formou projektů 
zjednodušeného 

vykazování-Šablony 
pro MŠ a ZŠ 

Předpokládaný 
termín 

realizace  
(od do) 

Soulad s opatřením MAP 

Sp
o

lu
p

rá
ce

 

P
ře

d
šk

o
ln

í v
zd

ě
lá

vá
n

í  
a 

p
éč

e
: d

o
st

u
p

n
o

st
-i

n
kl

u
ze

-
kv

al
it

a 

Č
te

n
ář

sk
á 

a 
m

at
em

at
ic

ká
 

gr
am

o
tn

o
st

 

In
kl

u
zi

vn
í v

zd
ě

lá
vá

n
í a

 
p

o
d

p
o

ra
 d

ět
í a

 ž
ák

ů
 

o
h

ro
že

n
ýc

h
 š

ko
ln

ím
 

n
e

ú
sp

ě
ch

e
m

 

U
d

rž
e

n
í a

 r
o

zv
o

j r
e

gi
o

n
ál

n
í 

id
e

n
ti

ty
 …

 

Mateřská škola Liščata s.r.o. Chůva - personální podpora MŠ  2017 -2018 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. 
Osobnostně sociální rozvoj předškolních 

pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 
 2017 -2018 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. 
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 

v MŠ 
 2017 -2018 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. 
Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. 
Odborně zaměřená tematická setkávání 

a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 
 2017 -2018 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. I my umíme anglicky :) 
Výuka AJ s rodilým 

mluvčím 
2017 -2019 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. Učitelé se také musí učit :) DVPP pedagogů 2016 -2018 X     

Mateřská škola Liščata s.r.o. Učíme se správně mluvit Výuka s logopedem 2017 -2019 X     
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Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X    X 

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 
Školní asistent - personální podpora ZŠ  2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených 
školním neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín - Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 2017 -2018   X   
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Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Církevní mateřská škola 
Ludgeřovice, Nádražní 495 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Školní asistent k dětem ohroženým školním 
neúspěchem – personální podpora 

 2016 - 2018 X  X   

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ - 
DVPP - Osobnostně sociální rozvoj 16h 

 2016 - 2018 X  X   

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ - 
DVPP - Osobnostně sociální rozvoj 40h 

 2016 - 2018 X     

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ - 
DVPP - Čtenářská a matematická pregramotnost 

 2016 - 2018 X X    

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
Sdílení zkušeností  2016 - 2018 X  X   

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Školní asistent k dětem ohroženým školním 
neúspěchem 

 2016 - 2018 X  X   

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Školní asistent k dětem ohroženým školním 
neúspěchem 

 2018 - 2020 X  X   

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 
Projektový den mimo školu – Šablony II  2018 - 2020 X     

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

Spolupráce s odborníkem – Šablony II  2018 - 2020 X     
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organizace 

Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 

organizace 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické 
praxi – projekt APIV 

 2018 - 2021 X     

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 56 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ_Matematická 
gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

 2017 -2018     X 

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 
Tandemová výuka na ZŠ  2017 -2018      

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Nové metody ve výuce na ZŠ_Čtenářská 
gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola, Hlučín, Gen. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    
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Svobody 8, příspěvková 
organizace 

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola, Hlučín, Gen. 
Svobody 8, příspěvková 

organizace 
Učíme se vzájemně 

Zařazení canisterapie, 
arteterapie a 

muzikoterapie do výuky 
žáků 

2017 -2018      

Mateřská škola 
Dobroslavice, příspěvková 

organizace 
Chůva - personální podpora MŠ  2017 -2018 X     

Mateřská škola 
Dobroslavice, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola 
Dobroslavice, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola 
Dobroslavice, příspěvková 

organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 
v MŠ 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola 
Dobroslavice, příspěvková 

organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola Děhylov, 
okres Opava, příspěvková 

organizace. 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

 2017 -2018     X 

Základní škola Děhylov, 
okres Opava, příspěvková 

organizace. 

Nové metody ve výuce na ZŠ_Matematická 
gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola Děhylov, 
okres Opava, příspěvková 

organizace. 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola Děhylov, 
okres Opava, příspěvková 

organizace. 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    



 

94 

 

Základní škola Děhylov, 
okres Opava, příspěvková 

organizace. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola Děhylov, 
okres Opava, příspěvková 

organizace. 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Šablony I. – dokončení 
DVPP – Mentoring 

 2018      

Základní škola a mateřská 
škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Šablony pro ZŠ, MŠ a ŠD  II. (výzva č. 02 18 063) 
2.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – 
DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ 
 

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 
2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – 

DVPP v rozsahu 8 hodin 
2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 
 

2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK 
2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin 
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 

 2019-2021 X X X X  

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 
v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Profesní rozvoj předškolních pedagogů 
prostřednictvím supervize 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     
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příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 
Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců 

Vzdělávací akce, společné 
setkávání vedoucích 

jednotlivých středisek 
(jídelna) 

2017 -2019      

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 
Sdílený speciální pedagog 

Sdílení speciálního 
pedagoga 

2017 -2019   X   

Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 
Podpora zájmového vzdělávání žáků 

Podpora kroužků pro 
děti, personální podpora 

vedení kroužků 
2017 -2019      

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 
Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   
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Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 
v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018     X 

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 
Školní asistent - personální podpora ZŠ  2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 

organizace 
Výjezd žáků do přírody 

Škola v přírodě s výukou 
anglického jazyka - rodilá 

mluvčí 
2017 -2018      

Základní škola 
Markvartovice, okres Opava, 

příspěvková organizace 
Školní asistent - personální podpora ZŠ  2017 -2018   X   

Základní škola 
Markvartovice, okres Opava, 

příspěvková organizace 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    
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Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018   X   

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

 2017 -2018     X 

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín, 
Hornická 7, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 
Individualizace vzdělávání v MŠ  2017 -2018 X     

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018 X  X   

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin 

 2017 -2018 X     
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Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018   X   

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 
Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      
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Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 
Chůva - personální podpora MŠ  2017 -2018 X     

Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 

organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018 X  X   

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 
Chůva - personální podpora MŠ  2017 -2018 X     

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Matematická pregramotnost 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola  Dolní 
Benešov, Osada míru, 

příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

Školní psycholog - personální podpora ZŠ  2017 -2018   X   
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Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X    X 

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

OPVVV – výzva: 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

Název projektu: 
„Spoluprací k profesionalitě“ (Spopr) PRO ZŠ 

Individuální vzdělávání 
Podpora formativního 

hodnocení žáků i učitelů 
Kolegiální podpora 
formou mentoringu 

11/2016 – 
10/2020 

     

Základní škola a mateřská 
škola Hlučín-Darkovičky, 
příspěvková organizace 

OPVVV – výzva: 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

„CESTA“ PRO MŠ 

Kolegiální podpora 
formou mentoringu 

11/2016 – 
10/2020 

     

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Individualizace vzdělávání v MŠ  2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    
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Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Projekt Zábavná věda 

Dopoledne pokusů a 
pozorování v 

přírodovědné učebně, 
spolupráce na tvorbě 

metodických materiálů 
pro učitele a žáky, 

spolupráce při soutěžích 

2016 -2020      

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X    X 

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   
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Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola 
Markvartovice, příspěvková 

organizace 
Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   

Mateřská škola 
Markvartovice, příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X    X 

Mateřská škola 
Markvartovice, příspěvková 

organizace 

Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin 

 2017 -2018 X     

Mateřská škola 
Markvartovice, příspěvková 

organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018   X   

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Mentoring 

 2017 -2018      

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

OPVVV – výzva: 
Budování kapacit pro rozvoj škol I. 

Název projektu: 
„Spoluprací k profesionalitě“ (Spopr) 

Individuální vzdělávání 
Podpora formativního 

hodnocení žáků i učitelů 
Kolegiální podpora 
formou mentoringu 

11/2016 – 
10/2020 

     

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
Šablony II  

Září 2019- srpen 
2020 

 X X   

Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
Environmentální výchova a osvěta  2019-2020    X  
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Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 

organizace 
Prevence sociálně patologických jevů  2019-2020   X   

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 
Tandemová výuka na ZŠ  2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP 
v rozsahu 16 hodin_Čtenářská pregramotnost 

 2017 -2018 X     
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Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X    X 

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 
Jazyková učebna – partneři HŠ a SOU Šilheřovice 

Partneři HŠ a SOU 
Šilheřovice, vybavení jaz. 
učebny, možnost výuky 

žáků ZŠ v učebně SŠ 
(výuka AJ + NJ) 

do r. 2019      

Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

Školní kuchyně pro výuku žáků - partneři HŠ a 
SOU Šilheřovice 

Partneři HŠ a SOU 
Šilheřovice  - možnost 

výuky v rámci PČ – 
příprava pokrmů ve 

cvičné kuchyni v HŠ a 
SOU Šilheřovice 

do r. 2020      

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
Sdílení a stínování – Erasmus+  2018-2020      

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
Jazykové vzdělávání – Šablony  2019-2021      

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
Čtenářská gramotnost  2019-2021      
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Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
Matematická gramotnost  2019-2021      

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
ICT gramotnost  2019-2021      

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 56 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 
Sdílení, stínování 

Vzájemné řízené 
předávání zkušeností 

mezi školami (supervize, 
facilitace) pro ředitele i 
učitele škol nejen v ČR, 

ale také v zahraničí. 

2017 -2023      

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Školní asistent - personální podpora ZŠ  2017 -2018   X   

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018   X   

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

 2017 -2018   X   
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okres Opava, příspěvková 
organizace 

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, 

okres Opava, příspěvková 
organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost 

 2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 
neúspěchem 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Odborně zaměřená tematická setkávání 
a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na 
inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 16 hodin_Inkluze 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost 

 2017 -2018  X    
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Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ  2017 -2018  X    

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 

organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 
Školní psycholog - personální podpora ZŠ  2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 
Školní asistent - personální podpora MŠ  2017 -2018 X  X   

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v 
MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Prevence logopedických vad a problémů 
komunikačních schopností u dětí v MŠ 

 2017 -2018 X     

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin 

 2017 -2018   X   

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) 

 2017 -2018 X    X 
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Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v 
rozsahu 80 hodin_Cizí jazyky 

 2017 -2018      

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

 2017 -2018     X 

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 

Podpora prvostupňových základních škol                                    
- školní poradenské pracoviště 

- rodilý mluvčí v hodinách cizího jazyka 

Dát malým školám 
možnost spojit se do 

určitých projektů tak, aby 
mohly zajistit kvalitní 

učení svým žákům. 
Pravidelná přítomnost 
školního psychologa a 

speciálního pedagoga ve 
škole. 

Rodilý mluvčí v hodině. 

2017 -2020   X  X 

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 
Pedagogické kompetence učitele. 

Plánování hodiny, 
stanovení cíle hodiny a 

jeho vyhodnocení. 
- podpora mentora, 

kouče pro učitele  
- práce s plánem 
osobního rozvoje 

pedagoga 
- DVPP konstruktivní 

pedagogika 

2017 -2020      

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 
Klíčové kompetence 

- Rozklíčování 
kompetencí 
- DVPP C239 

- podpora rozvoje 
klíčových kompetencí 

žáků 

2017 -2020      

Základní škola a mateřská 
škola Vřesina, okres Opava - 

příspěvková organizace 
Sdílení, stínování 

Vzájemné řízené 
předávání zkušeností 

mezi školami (supervize, 
facilitace) pro ředitele i 
učitele škol nejen v ČR, 

2017 -2020     X 
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ale také v zahraničí 

Muzeum Hlučínska, 
příspěvková organizace 

Tvorba edukačních materiálů (A), náklad 
Předpokládané náklady:  

120 000 
2017 -2018    X  

Muzeum Hlučínska, 
příspěvková organizace 

Výroba substitučních předmětů pro potřeby 
muzejní edukace (A) 

Předpokládané náklady:  
200 000 

2018 -2019    X  

Muzeum Hlučínska, 
příspěvková organizace 

Workshopy pro pedagogy 

Seznámení pedagogů s 
možnostmi edukace o 

regionu. Metodické 
inspirace. 

2017 -2023    X X 

Muzeum Hlučínska, 
příspěvková organizace 

Muzeum do škol! 
 

Prezentace specifických 
muzejních lekcí mimo 

prostory muzea 
2017 -2019    X X 

 

Příloha 2.2 

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY – ŠABLONY II (2018-2021) 

Cílová skupina Název organizace a záměry (Šablony II) 
Očekávaný termín 
realizace projektů 

(od – do) 

Soulad s prioritami 
MAP* 

 

Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent – personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 1, 3 

Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 
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Pedagogové ŠD, Účastníci 
zájmového vzdělávání 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK – 32 hodin/32 týdnů 
2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub komunikace v cizím jazyce 2019-2021 2, 3 

Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Rodiče dětí Komunitně osvětová setkávání 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 1, 3 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize / mentoringu / 
koučinku 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 3 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub 2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

2019-2021 2 
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Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace 

Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2021 1, 3, 4 

Žáci ZŠ Školní asistent - personální podpora ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Rodiče žáků, Pedagogové ZŠ, Žáci, 
Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 
2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání 
Pedagogové ŠD 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace 
Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání 
Pedagogové ŠD 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 2, 3, 4 
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Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2018-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ Chůva - personální podpora MŠ 2018-2020 1, 3 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2018-2020 1, 3, 4 

Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace 
Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů 2019-2020 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2020 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2020 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení 2019-2020 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2020 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 2019-2020 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2020 2, 3, 4 

Rodiče žáků, Pedagogové ZŠ, Žáci, 
Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 
2019-2020 2, 3, 4 

Mateřská škola  Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů 2019-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2020 1, 3, 4 

Rodiče dětí, Pedagogové MŠ, 
Děti, Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 
2019-2020 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2019-2020 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2020 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2020 1 

Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace 
Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 32 hodin/32 týdnů 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 2019-2021 1, 3, 4 
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sociální rozvoj 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 1, 3 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 1 

Pedagogové ZŠ Tandemová výuka v ZŠ 2019-2021 2, 3 

Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 32 hodin/32 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Rodiče dětí a žáků Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

2019-2021 
2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

2019-2021 
2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové 
vzdělávání 

2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 
3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 
hodin 

2019-2021 
3 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 32 hodin/32 týdnů 2019-2021 
2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 2019-2021 
2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 2 
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Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní 
povědomí a vyjádření 

2019-2021 4 

Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2018-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2018-2020 1, 3, 4 

Rodiče dětí Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 2018-2020 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2018-2020 1 

Pedagogové MŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2018-2020 1, 3, 4 

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 
Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Rodiče žáků, Pedagogové ZŠ, Žáci, 
Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská 
gramotnost 

2019-2021 
2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická 
gramotnost 

2019-2021 
2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD Projektový den mimo ŠD/ŠK 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 2019-2021 2, 3, 4 
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vzájemných návštěv 

Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Rodiče dětí Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - matematická pregramotnost 2019-2021 1 

Žáci, Pedagogové ZŠ Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 2019-2021 2, 3 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Školní psycholog - personální podpora ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 
hodin 

2019-2021 
3 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 2019-2021 
2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava 
Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 2 

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace 
Žáci ZŠ Školní asistent - personální podpora ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 2019-2021 2, 3 
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Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Rodiče žáků Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Rodiče žáků, Pedagogové ZŠ, Žáci, 
Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 
2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 3 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 2019-2021 2, 3, 4 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 
Pedagogové ZŠ Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 2018-2020 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2018-2020 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2018-2020 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 2018-2020 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub 2018-2020 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2018-2020 2, 3 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2018-2020 2, 3 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

2018-2020 
2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

2018-2020 
2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2018-2020 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2018-2020 
2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2018-2020 3 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2018-2020 
3, 4 
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Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub 2018-2020 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2018-2020 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub 2018-2020 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den mimo ŠD/ŠK 
2018-2020 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2018-2020 
2, 3, 4 

Pedagogové ŠD Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2018-2020 3 

Pedagogové ŠD 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2018-2020 
2, 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Hlučín - Bobrovníky, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

2019-2021 
1 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her  2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

2019-2021 
2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 3 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 
3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka 2019-2021 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Kozmice, okres Opava, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí - matematická pregramotnost 2019-2021 1 

Žáci ZŠ Školní asistent - personální podpora ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 
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Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 2 

Účastníci zájmového vzdělávání Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 
2019-2021 2, 3, 4 

Mateřská škola Liščata s.r.o. 
Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2018-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2018-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ Chůva - personální podpora MŠ 2018-2020 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

2018-2020 
1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2018-2020 
1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2018-2020 
1, 3, 4 

Církevní mateřská škola Ludgeřovice, Nádražní 495 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 32 hodin/32 týdnů 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
pregramotnost 

2019-2021 1 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické 
vzdělávání 

2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 1 

Pedagogové MŠ Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 2019-2021 1, 3, 4 
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vzájemných návštěv 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská 
gramotnost 

2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2019-2021 2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 3 

Pedagogové ZŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ŠD Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky 2019-2021 2 

Základní škola Markvartovice, okres Opava, příspěvková organizace 
Žáci ZŠ Školní asistent - personální podpora ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 2019-2021 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 2019-2021 
2, 3, 4 

Mateřská škola Markvartovice, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 1 

Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2019-2021 1, 3, 4 

Pedagogové MŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 
1, 3, 4 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 
2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, Projektový den v ŠD/ŠK 2019-2021 2, 3, 4 
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Pedagogové ŠD 

Pedagogové ŠD 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 
2, 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2018-2020 1, 3, 4 

Děti v MŠ, Pedagogové MŠ Projektový den ve škole 2018-2020 1, 3, 4 

Rodiče dětí, Pedagogové MŠ, 
Děti, Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 2018-2020 
1, 3, 4 

Žáci ZŠ Školní asistent - personální podpora ZŠ 2018-2020 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ Tandemová výuka v ZŠ 2018-2020 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 2018-2020 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den ve škole 2018-2020 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Projektový den mimo školu 2018-2020 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK - 32 hodin/32 týdnů 2018-2020 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub 2018-2020 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 2018-2020 
2, 3, 4 

Základní škola a mateřská škola Vřesina, okres Opava - příspěvková organizace 
Děti v MŠ Školní asistent - personální podpora MŠ 2019-2021 1, 3, 4 

Rodiče dětí, Pedagogové MŠ, 
Děti, Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 2019-2021 
1, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci ZŠ Školní psycholog - personální podpora ZŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická 
gramotnost 

2019-2021 
2 

Pedagogové ZŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové 
vzdělávání 

2019-2021 
2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her 2019-2021 2, 3 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové ŠD 

Projektový den v ŠD/ŠK 2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ŠD Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 2019-2021 3 

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace 

Žáci, Pedagogové ZUŠ Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ – 64 hodin/64 týdnů 2019-2021 2, 3, 4 

Žáci, Pedagogové ZUŠ Projektový den ve škole 2019-2021 2, 3, 4 
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Žáci, Pedagogové ZUŠ Projektový den mimo školu 2019-2021 2, 3, 4 

Rodiče žáků, Pedagogové ZUŠ, 
Žáci, Veřejnost 

Komunitně osvětová setkání 2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ZUŠ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální 
rozvoj 

2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ZUŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 2 

Pedagogové ZUŠ Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ – osobnostně sociální rozvoj 2019-2021 2, 3, 4 

Pedagogové ZUŠ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 
2, 3, 4 

Pedagogové ZUŠ Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 2019-2021 2, 3, 4 

Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace 
Pedagogové SVČ Nové metody ve vzdělávání v SVČ – ICT 2019-2021 1, 2 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové SVČ 

Využití ICT ve vzdělávání v SVČ – 48 hodin/48týdnů 2019-2021 
1, 2 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové SVČ 

Projektový den v SVČ 2019-2021 
1, 2, 3, 4 

Účastníci zájmového vzdělávání, 
Pedagogové SVČ 

Projektový den mimo SVČ 2019-2021 
1, 2, 3, 4 

Rodiče dětí a žáků, Pedagogové, 
Účastníci zájmového vzdělávání, 
Veřejnost 

Komunitně osvětová setkávání 2019-2021 
1, 2, 3, 4 

Pedagogové SVČ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně 
sociální rozvoj 

2019-2021 
1, 2, 3, 4 

Pedagogové SVČ Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 2019-2021 1, 2 

Pedagogové SVČ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin – projektová 
výuka 

2019-2021 
1, 2, 3, 4 

Pedagogové SVČ 
Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin – kulturní 
povědomí a vyjádření 

2019-2021 
4 

Pedagogové SVČ Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ – projektová výuka 2019-2021 1, 2, 3, 4 

Pedagogové SVČ 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

2019-2021 
1, 2, 3, 4 

Tabulka byla zpracována v období prvního pololetí roku 2020. 
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Příloha 2.3 

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY – ŠABLONY III (2021-2023) 

Název (identifikace) školy Název aktivity 
Časový 

harmonogram 
(realizace od-do) 

Cílová skupina 
Zdroj 

financování 

Vazba na MAP 

(Priorita) 

        ZŠ a MŠ Bělá 

Základní škola a mateřská 

škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 71003975 

RED IZO:600143139 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1. 9.2021 – 30.6.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 71003975 

RED IZO:600143139 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 71003975 

RED IZO:600143139 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 71003975 

RED IZO:600143139 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 
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IČ: 71003975 

RED IZO:600143139 

Základní škola a mateřská 

škola Bělá, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 71003975 

RED IZO:600143139 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

  ZŠ a MŠ Bohuslavice 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Projektový den mimo školu 1.8.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Školní psycholog - personální podpora 

MŠ 
1.8.2021 – 30.6.2023 Děti v MŠ OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.8.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Klub pro žáky ZŠ 1.8.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.8.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 
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Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.8.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Projektový den mimo školu 1.8.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Zahraniční stáže pedagogických 

pracovníků ZŠ 
1.8.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Bohuslavice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70987122 

RED IZO: 600143082 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 16 

hodin/16 týdnů 
1.8.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

škol včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

Žáci ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

  ZŠ a MŠ Darkovice 

Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027437 

RED IZO: 600142701 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.2.2021 – 31.8.2022 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027437 

RED IZO: 600142701 

Projektový den mimo školu 1.2.2021 – 31.8.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, 

příspěvková organizace 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.2.2021 – 31.8.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

OP VVV 1, 3, 4 
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IČ: 75027437 

RED IZO: 600142701 

Děti v MŠ 

Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027437 

RED IZO: 600142701 

Školní asistent  personální podpora ZŠ 1.2.2021 – 31.8.2022 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 
OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027437 

RED IZO: 600142701 

Klub pro žáky ZŠ 1.2.2021 – 31.8.2022 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

    ZŠ a MŠ Děhylov 

Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

IČ: 70994544 

RED IZO: 600143333 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

IČ: 70994544 

RED IZO: 600143333 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

IČ: 70994544 

RED IZO: 600143333 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

IČ: 70994544 

RED IZO: 600143333 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

IČ: 70994544 

RED IZO: 600143333 

Zahraniční stáže pedagogických 

pracovníků ZŠ 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 
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Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

IČ: 70994544 

RED IZO: 600143333 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 48 

hodin/48 týdnů 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

škol včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

Žáci ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

    MŠ Dobroslavice 

Mateřská škola 

Dobroslavice, příspěvková 

organizace 

IČ: 71005145 

RED IZO: 600141641 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.10 2020 – 30.9.2022 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola 

Dobroslavice, příspěvková 

organizace 

IČ: 71005145 

RED IZO: 600141641 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.10 2020 – 30.9.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

   MŠ Dolní Benešov 

Mateřská škola Dolní 

Benešov, příspěvková 

organizace 

IČ: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola Dolní 

Benešov, příspěvková 

organizace 

IČ: 70944717 

RED IZO: 600142493 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

     ZŠ Dolní Benešov 

Základní škola Dolní 

Benešov, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813041 

RED IZO: 600143210 

Školní asistent  personální podpora ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 
OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Dolní Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 
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Benešov, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813041 

RED IZO: 600143210 

Základní škola Dolní 

Benešov, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813041 

RED IZO: 600143210 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

       ZŠ a MŠ Hať 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Odborně zaměřená tematická setkávání 

a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Rodiče dětí 
Veřejnost 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 

hodin/64 týdnů 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 
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RED IZO: 600143104 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Tandemová výuka v ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hať, příspěvková 

organizace 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 64 

hodin/64 týdnů 

 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

škol včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 
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IČ: 71000011 

RED IZO: 600143104 

Žáci ZŠ 

     MŠ Hlučín, Cihelní 

Mateřská škola Hlučín, 

Cihelní, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027160 

RED IZO: 600141985 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola Hlučín, 

Cihelní, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027160 

RED IZO: 600141985 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

     MŠ Hlučín, Severní 

Mateřská škola Hlučín, 

Severní, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027151 

RED IZO: 674000200 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.10 2020 – 30.9.2022 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola Hlučín, 

Severní, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027151 

RED IZO: 674000200 

Projektový den mimo školu 1.10 2020 – 30.9.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola Hlučín, 

Severní, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027151 

RED IZO: 674000200 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.10 2020 – 30.9.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

   ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín 

Základní škola dr. Miroslava 

Tyrše, Hlučín, příspěvková 

organizace 

Klub pro žáky ZŠ 1.1.2021 – 31.12.2022 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 
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IČ: 75027127 

RED IZO: 600143031 

Základní škola dr. Miroslava 

Tyrše, Hlučín, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027127 

RED IZO: 600143031 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.1.2021 – 31.12.2022 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola dr. Miroslava 

Tyrše, Hlučín, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027127 

RED IZO: 600143031 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.1.2021 – 31.12.2022 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola dr. Miroslava 

Tyrše, Hlučín, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027127 

RED IZO: 600143031 

Projektový den mimo školu 1.1.2021 – 31.12.2022 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

ZŠ Gen. Svobody 8, Hlučín 

Základní škola, Hlučín, Gen. 

Svobody 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813199 

RED IZO: 600026744 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola, Hlučín, Gen. 

Svobody 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813199 

RED IZO: 600026744 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola, Hlučín, Gen. 

Svobody 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813199 

RED IZO: 600026744 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 
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Základní škola, Hlučín, Gen. 

Svobody 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813199 

RED IZO: 600026744 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola, Hlučín, Gen. 

Svobody 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813199 

RED IZO: 600026744 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola, Hlučín, Gen. 

Svobody 8, příspěvková 

organizace 

IČ: 47813199 

RED IZO: 600026744 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 48 

hodin/48 týdnů 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

škol včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

Žáci ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

    ZŠ Hlučín, Hornická 7 

Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027119 

RED IZO: 600143091 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027119 

RED IZO: 600143091 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

IČ: 75027119 

RED IZO: 600143091 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

včetně vedoucích 
pedagogických pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 
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IČ: 75027119 

RED IZO: 600143091 

Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027143 

RED IZO: 600142604 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027143 

RED IZO: 600142604 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027143 

RED IZO: 600142604 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027143 

RED IZO: 600142604 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027143 

RED IZO: 600142604 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín-Bobrovníky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027143 

RED IZO: 600142604 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 48 

hodin/48 týdnů 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

škol včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

Žáci ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 
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ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

Tandemová výuka v ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

OP VVV 2, 3, 4 
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IČ: 75027135 

RED IZO: 600142612 

pracovníků 

       ZŠ a MŠ Kozmice 

Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 73184918 

RED IZO: 600 142 710 

Klub pro žáky ZŠ 1.2.2021 – 31.1.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 73184918 

RED IZO: 600 142 710 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.2.2021 – 31.1.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 73184918 

RED IZO: 600 142 710 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.2.2021 – 31.1.2023 

Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 
OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

IČ: 73184918 

RED IZO: 600 142 710 

Projektový den mimo školu 1.2.2021 – 31.1.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

MŠ Církevní, Ludgeřovice 

Církevní mateřská škola 

Ludgeřovice, Nádražní 495 

IČ: 47813245 

RED IZO: 600001008 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.6.2021 – 31.5.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Církevní mateřská škola 

Ludgeřovice, Nádražní 495 

IČ: 47813245 

RED IZO: 600001008 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.6.2021 – 31.5.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

            MŠ Liščata 
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Mateřská škola Liščata, 

s.r.o. 

IČ: 29455031 

RED IZO: 691004633 

Chůva - personální podpora MŠ 1.9.2020 – 31.8.2022 Děti v MŠ OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola Liščata, 

s.r.o. 

IČ: 29455031 

RED IZO: 691004633 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2020 – 31.8.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

    ZŠ a MŠ Ludgeřovice 

Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70945951 

RED IZO: 600142787 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70945951 

RED IZO: 600142787 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70945951 

RED IZO: 600142787 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70945951 

RED IZO: 600142787 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 70945951 

RED IZO: 600142787 

Zahraniční stáže pedagogických 

pracovníků ZŠ 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 

včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 

OP VVV 2, 3, 4 
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       MŠ Markvartovice 

Mateřská škola 

Markvartovice, příspěvková 

organizace 

IČ: 71185763 
RED IZO: 674000749 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.2.2021 – 31.8.2022 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Mateřská škola 

Markvartovice, příspěvková 

organizace 

IČ: 71185763 
RED IZO: 674000749 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.2.2021 – 31.8.2022 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

      ZŠ Markvartovice 

Základní škola 

Markvartovice, příspěvková 

organizace 

IČ: 70989273 

RED IZO: 600142744 

Školní asistent  personální podpora ZŠ 1.2.2021 – 30.6.2022 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 
OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola 

Markvartovice, příspěvková 

organizace 

IČ: 70989273 

RED IZO: 600142744 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.2.2021 – 30.6.2022 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola 

Markvartovice, příspěvková 

organizace 

IČ: 70989273 

RED IZO: 600142744 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.2.2021 – 30.6.2022 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

          ZŠ a MŠ Píšť 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Projektový den mimo školu 1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 
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Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Odborně zaměřená tematická setkávání 

a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Rodiče dětí 
Veřejnost 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci škol 

a školských zařízení včetně 

vedoucích pedagogických 

pracovníků 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 

hodin/64 týdnů 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

RED IZO: 600143252 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a Mateřská 

škola Píšť, příspěvková 

organizace 

IČ: 75008297 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

OP VVV 2, 3, 4 
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RED IZO: 600143252 třídách ZŠ 

     ZŠ a MŠ Šilheřovice 

Základní škola a mateřská 

škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75029022 

RED IZO: 600 143 066 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.2.2021 – 31.1.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75029022 

RED IZO: 600 143 066 

Projektový den mimo školu 1.2.2021 – 31.1.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75029022 

RED IZO: 600 143 066 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.2.2021 – 31.1.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75029022 

RED IZO: 600 143 066 

Školní asistent  personální podpora ZŠ 1.2.2021 – 31.1.2023 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 
OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Šilheřovice, 

příspěvková organizace 

IČ: 75029022 

RED IZO: 600 143 066 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.2.2021 – 31.1.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

       ZŠ a MŠ Vřesina 

Základní škola a mateřská 

škola Vřesina, okres Opava – 

příspěvková organizace 

IČ: 75029006 

RED IZO: 600142728 

Školní asistent - personální podpora MŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 
Děti v MŠ 

 
OP VVV 1, 3, 4 
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Základní škola a mateřská 

škola Vřesina, okres Opava – 

příspěvková organizace 

IČ: 75029006 

RED IZO: 600142728 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Děti v MŠ 

OP VVV 1, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Vřesina, okres Opava – 

příspěvková organizace 

IČ: 75029006 

RED IZO: 600142728 

Klub pro žáky ZŠ 1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Vřesina, okres Opava – 

příspěvková organizace 

IČ: 75029006 

RED IZO: 600142728 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
1.9.2021 – 30.6.2023 Žáci ZŠ OP VVV 2, 3, 4 

Základní škola a mateřská 

škola Vřesina, okres Opava – 

příspěvková organizace 

IČ: 75029006 

RED IZO: 600142728 

Projektový den ve výuce (povinná 

aktivita) 
1.9.2021 – 30.6.2023 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
včetně vedoucích 

pedagogických pracovníků 
Žáci ZŠ a děti v přípravných 

třídách ZŠ 

OP VVV 2, 3, 4 

Tabulka byla zpracována v období druhého pololetí roku 2021. 
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Příloha 3 

Neinvestiční priority – aktivity spolupráce + obecný seznam záměrů aktivit spolupráce zpracovaný pro území MAP pro 

Hlučínsko východ v rámci realizace MAP I s přesahem do MAP II* 

* V rámci realizace MAP II jsou aktivity spolupráce reflektoványna úrovni jednotlivých ročních akčních plánů a v Přehledu klíčových 

aktivit, tj. v dokumentu vypracovaném pro potřeby žádosti o dotaci MAP II, který je k dispozici veřejnosti a rovněž všem zapojeným 

aktérům ve vzdělávání, s nimiž byly pravidelně projednávány. 

Identifikace školy, školského 
zařízení či dalšího subjektu 

 
Spolupracující subjekt/subjekty 

 

Záměr 

 
Očekávaný 

termín realizace 
projektů  
(od – do) 

 

Soulad 
s prioritou 

MAP* 
 

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín - Bobrovníky, příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 1,3 

Mateřská škola Hlučín, Severní, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených 

metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 1,3 

Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 
8, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených 

metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 2,3,4 

Základní škola Děhylov, okres Opava, 
příspěvková organizace. 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola 
Kozmice, okres Opava, příspěvková 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

2017 – 2018 2,3,4 
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organizace výšit kvalitu vzdělávání 

Základní škola a mateřská škola 
Darkovice, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Základní škola Hlučín, Hornická 7, 
okres Opava, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola 
Hlučín-Darkovičky, příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Mateřská škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 

2017 – 2018 1,3 

Mateřská škola Markvartovice, 
příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola 
Šilheřovice, příspěvková organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro MŠ 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 1,3 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - příspěvková 

organizace 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv (pro ZŠ) 

Zavádění nových osvědčených 
metod a zkušeností do výuky a 

výšit kvalitu vzdělávání 
2017 – 2018 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - příspěvková 

organizace 

Podpora prvostupňových základních škol  
školní poradenské pracoviště 

- rodilý mluvčí v hodinách cizího jazyka 

Dát malým školám možnost spojit 
se do určitých projektů tak, aby 

mohly zajistit kvalitní učení svým 
žákům.Pravidelná přítomnost 

školního psychologa a speciálního 
pedagoga ve škole.Rodilý mluvčí v 

hodině. 

2017 -2020 2,3,4 

Základní škola a mateřská škola 
Vřesina, okres Opava - příspěvková 

organizace 
Sdílení, stínování 

Vzájemné řízené předávání 
zkušeností mezi školami 

(supervize, facilitace) pro ředitele 
i učitele škol nejen v ČR, ale také 

2017 -2020 2,3,4 
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v zahraničí 

Prajzská Ambasáda, z.s. Českopolské tábory s výukou polštiny 

Realizace tří dětských edukačních 
táborů pro děti z Čech i Polska. 

Základním principem je 
seznámení se s regionální historií, 

tradicemi, kulturou, 
hospodářstvím a aktuálními 

tématy spolupráce v příhraniční 
oblasti. 

2018 a dále 4 

Prajzská Ambasáda, z.s., MAS 
Hlučínsko, SOH 

Kurzy polštiny 
(spolupráce se ZŠ na Hlučínsku) 

Výuka polštiny v obcích na 
Hlučínsku a češtiny v polských 

obcích povede nejen ke zvyšování 
vzájemného porozumění mezi 
příhraničními sousedy, ale i ke 

zvýšení kompetencí u dětí a 
mladých lidí, které mohou využít 

při uplatňování na trhu práce. 

2018 a dále 4 

Prajzská Ambasáda, z.s., MAS 
Hlučínsko 

ROZJEĎ TO aneb Kam po škole? 

(Spolupráce: Školy a podnikatelské subjekty) 

Aktivita pro žáky vyšších stupňů 

základních škol. Žáci se během 

řady systematicky sestavených 

exkurzí seznámí s místními 

podnikatelskými subjekty a jimi 

prováděných činností. 

2018 a dále 4 

KAP MSK 
Polytechnické vzdělávání a motivace žáků (např. spoluprací 

školy, firem a veřej. sektoru) 
Společné vzdělávání 2018 a dále 4 

Základní škola a mateřská škola Hať, 
příspěvková organizace 

ZSO Bienkowice 

- Udržení tradic, spolupráce 
v oblasti jazykové, kulturní a 

sportovní 
- Poznávání příhraničních oblastí 

2017-2023 4 

Základní škola a mateřská škola Hať, 
příspěvková organizace 

ZŠ Darkovice 
- Udržení tradic, spolupráce 
v oblasti jazykové, kulturní a 

sportovní 
2017-2023 4 

Základní škola dr. Miroslava Tyrše, 
Hlučín, Tyršova 2, příspěvková 

organizace 
IČO: 75027127 

Soukromá základní škola PIANETA, Orlová – Poruba 
Základní škola Labyrint Lhota, s.r.o.,Háj ve Slezsku - Lhota 

Základní škola Nový svět, Opava 

Rozšířit spolupráci škol a 
pedagogů: workshopy, semináře, 

exkurze, návštěvy ve školách, 
výměna zkušeností a poznatků 

2020– 2023 4 
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RED IZO: 600143031 z praxe  – montessori vzdělávání 

Obecný seznam záměrů aktivit spolupráce zpracovaný pro území MAP pro Hlučínsko východ 

Školy/školské zařízení Záměr 
Očekávaný termín realizace 

projektů  
(od – do) 

Soulad s cílem 
MAP* 

 

Základní školy a mateřské školy 
Rozšířit spolupráci škol a pedagogů: workshopy, semináře, 

exkurze, návštěvy ve školách, výměna zkušeností a poznatků 
z praxe 

2019 a dále  1,2,3,4  

Základní školy a mateřské školy 
Společné vzdělávání pedagogů ve zvolených prioritních 
oblastech* (možnost volby kvalitních témat a lektorů na 

základě doporučení pracovních skupin) 
2019 a dále 

1,2,3,4 
 

 

Základní školy 
Vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na 

inkluzi 
2019 a dále  3  

Základní školy a mateřské školy 
Vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením na 

anglický jazyk 
2019 a dále 1,2  

Základní školy a mateřské školy Vzdělávání dětí a žáků v oblasti digitálních kompetencí 2019 a dále   

Základní školy a mateřské školy 
Zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na všech stupních 

vzdělávacího systému 
2019 a dále 2  

Základní školy a mateřské školy 

Rozvoj spolupráce škol s NNO a zájmovým vzděláváním dětí a 
žáků 

- zvýšení zájmu žáků o kulturu, sport a další volnočasové 
aktivity 

2019 a dále 4  

Aktéři ovlivňující vzdělávání dětí a 
žáků v regionu ORP Hlučín 

Zajistit zachování speciálního školství na Hlučínsku Soustavně 2,3,4  

Základní školy a mateřské školy Zajistit speciální pedagogy do všech škol Průběžně 3  

Základní školy a mateřské školy Zajištění asistentů pro dotčené školy (dle potřeby) Soustavně 3  

Základní školy a mateřské školy Sdílení školního psychologa 2019 a dále 1,3  

Základní školy a mateřské školy 
Rozvinout spolupráci se speciálně pedagogickými poradnami 

(poradenství, workshopy, semináře) 
2019 a dále 1,3  

Základní školy a mateřské školy 
Rozvinout spolupráci s rodiči dětí s SVP (umožnit setkávání 

rodičů, speciální dílny, workshopy) 
2019 a dále 1,2,3,4  

Mateřské školy 
Odborné i organizačně-technické zajištění MŠ pro případnou 

práci  
s dvouletými dětmi 

2019 a dále 1  

Mateřské školy Metodika péče o dvouleté děti v MŠ (práce s dětmi, aktivity, 2019 a dále 1  
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strava) 

Mateřské školy 
Rozvoj koučování, mentoringu a dalších kolegiálních forem 

spolupráce 
2019 a dále 1  

Aktéři vzdělávání, zájmových a 
volnočasových aktivit dětí a žáků 

Zachování a podpora rozvoje regionální identity, místních 
tradic  

a zvyků 
Soustavně 4  

Aktéři vzdělávání, zájmových a 
volnočasových aktivit dětí a žáků 

Podpora zdravého životního stylu (jídlo, pohyb, aktivity) 2019 a dále 4  

Základní školy Exkurze škol do firem – propojení školy a praxe 2019 a dále 4  

Základní školy Programy primární prevence 2019 a dále 3  

Aktéři vzdělávání, zájmových a 
volnočasových aktivit dětí a žáků, 

rodiče 

Podpora polytechnického vzdělávání 2019 a dále 1,4  
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Příloha 4 

Seznam investičních priorit - seznam záměrů příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ) a NNO zpracovaný pro území MAP 

mikroregionu Hlučínska-východ 

Aktualizace platná k 20. 6. 2022 (datum schválení ŘV MAP III) = relevantní pro aktualizaci k 20. 6. 2022 

(Externí) přílohou Strategického rámce MAP aktualizovaného a schváleného Řídícím výborem MAP pro Hlučínsko východ III ke dni 20. 6. 2022 je 

samostatný dokument „Seznam investičních priorit“, kde jsou záměry jednotlivých subjektů předloženy v nové podobě tabulek pro programové 

období 2021-2027. Seznam investičních priorit je k dispozici jak excelovském formátu, tak – podepsaný – ve formátu pdf. 

Seznam investičních priorit v nových tabulkách MMR, o kterých se zmiňujeme v úvodu předkládaného dokumentu, byl poprvé schválen stran 

ŘV MAP II na online jednání dne 14. 6. 2021 a poprvé aktualizován k 17. 12. 2021, tj. ke dni zasedání (online) ŘV MAP II. Aktuální verze je platná 

k 20. 6. 2022, tj. ke dni zasedání ustavujícího Řídícího výboru MAP pro Hlučínsko východ III. Níže přiložená tabulka „Aktualizace – jaro 2022 

(schváleno ŘV MAP k 20. 6. 2022)“ zachycuje přehled (aktuálních) změn na úrovni jednotlivých MŠ/ZŠ. Za zájmové a neformální vzdělávání 

neprovedl aktualizaci žádný subjekt. Záměry, které školy aktualizovaly k 17. 12. 2021 a které nedoznaly změn při aktualizaci k 20. 6. 2022, jsou 

platné ve znění, které ilustruje tabulka „Aktualizace – podzim 2021 (schváleno ŘV MAP k 17. 12. 2021)“. 

 

Aktualizace - jaro 2022 (schváleno ŘV MAP k 20. 6. 2022) 

Přehled změn – investiční záměry MŠ 

Č. záměru Název organizace Název (aktuálního) záměru/projektu 
Specifikace změn, resp. aktualizace 
oproti předchozí schválené verzi 

5 Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce plynové kotelny- 
výměna kotlů 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

6 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Rozšíření a vybavení zahrady pro MŠ Navýšení částky z pův. 100 tis. Kč na 
aktuální, tj. 350 tis. Kč. 

7 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce učeben MŠ Navýšení částky z pův. 250 tis. Kč na 
aktuální, tj. 790 tis. Kč. 
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22 Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 
organizace 

Vybavení předškolních tříd 
interaktivními tabulemi 
 

Posunutí ukončení realizace z pův. 12-
2023 na aktuální, tj. 12-2027. 

23 Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 
organizace 

Zabezpečení budovy MŠ Beneše 
kamerovým systémem 

a) Aktualizace obsahu projektu z pův. 
znění „Zajištění bezpečnosti dětí a 
majetku školy“ na aktuální „Cílem 
projektu je zajistit bezpečnost dětí a 
majetku školy“. 
b) Navýšení částky z pův. 200 tis. Kč na 
aktuální, tj. 350 tis. Kč. 
c) Posunutí ukončení realizace z pův. 12-
2023 na aktuální, tj. 12-2027. 

24 Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 
organizace 

Venkovní učebny pro EVVO Posunutí ukončení realizace z pův. 12-
2023 na aktuální, tj. 12-2027. 

25 Mateřská škola Hlučín, 
Severní, příspěvková 
organizace 

Přístavba – Zvětšení tříd pro zvýšení 
kapacity (současný stav 23 dětí) MŠ 
Severní 

a) Navýšení částky z pův. 3 mil. Kč na 
aktuální, tj. 10 mil. Kč. 
b) Posunutí ukončení realizace z pův. 12-
2023 na aktuální, tj. 12-2027. 

26 Mateřská škola Hlučín, 

Severní, příspěvková 

organizace 

Klimatizace tříd pod střechou Jedná se o nově přidaný záměr. 

30 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Rekonstrukce MŠ Vrablovec, 

bezbariérový přístup 

Navýšení částky z 15 mil. Kč na aktuální, 
tj. 20 mil. Kč. 
 

31 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Výstavba nové MŠ u Rybníků 

 

Navýšení částky ze 35 mil. Kč na aktuální, 
tj. 45 mil. Kč. 
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Aktualizace - jaro 2022 (schváleno ŘV MAP k 20. 6. 2022) 

Přehled změn – investiční záměry ZŠ 

Č. záměru Název organizace Název (aktuálního) záměru/projektu 
Specifikace změn, resp. aktualizace 
oproti předchozí schválené verzi 

9 Základní škola a mateřská 
škola Bělá, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce plynové kotelny- 
výměna kotlů 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

10 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Vybudování školní dílny Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 
aktuální, tj. 3 mil. Kč. 

11 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Cvičná kuchyně Navýšení částky z pův. 300 tis. Kč na 
aktuální, tj. 650 tis. Kč. 

12 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Školní hřiště Navýšení částky z pův. 450 tis. Kč na 
aktuální, tj. 950 tis. Kč. 

13 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Vybavení a stavební úpravy školní 
jídelny 

Navýšení částky z pův. 3 mil. Kč na 
aktuální, tj. 4,9 mil. Kč. 

14 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Nákup mobilních dotykových zařízení Navýšení částky z pův. 600 tis. Kč na 
aktuální, tj. 650 tis. Kč. 

15 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Renovace podlah na chodbách školy Navýšení částky z pův. 1 mil. Kč na 
aktuální, tj. 2,9 Kč. 

16 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Vybudování a renovace kmenových 
učeben 

Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 
aktuální, tj. 2,5 mil. Kč. 

17 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Posílení konektivity školy Navýšení částky z pův. 200 tis. Kč na 
aktuální, tj. 350 tis. Kč. 

18 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 

Vybudování zázemí pro družiny a šk. 
klub 

Jedná se o nově přidaný záměr. 
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příspěvková organizace 

19 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Vybudování zázemí pro sborovnu, 
vedení školy (ředitelna) 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

20 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Vybudování relaxačního zázemí pro 
učitele 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

21 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Nové rozvody el. instalace (jističe, 
kabeláž, atd.) 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

22 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Nové vodovodní rozvody po škole Jedná se o nově přidaný záměr. 

23 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Nádvoří školy - kruhový objezd, 
parkovací místa pro učitele 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

24 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Led osvětlení - tělocvična Jedná se o nově přidaný záměr. 

25 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Vybudování ČOV místo septiku Jedná se o nově přidaný záměr. 

26 Základní škola a mateřská 
škola Bohuslavice, 
příspěvková organizace 

Parkování kol uzamykatelné, 
přístřešek 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

33 Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

Výstavba a vybavení venkovních 
učeben u obou školních budov, 
osazení zahrad zelení, parkovací místa 
u šk. budovy v Děhylově, pokládka 
dlažby. 

Změna stavu (záměr > projekt) na „Již 
realizováno“. 

34 Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

Herní povrch/školní hřiště při 
šk.budově v Dobroslavicích. 

Změna stavu (záměr > projekt) na „Již 
realizováno“. 
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35 Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

Rekonstrukce šatny ve školní budově 

Děhylov, přestavba stávajících soc. 

zařízení v přízemí, výstavba ČOV. 

Změna stavu (záměr > projekt) na 

„Realizuje se“. 

37 Základní škola Děhylov, 
příspěvková organizace 

Parkovací místa u šk. budovy v 

Dobroslavicích, doskočiště na skok 

daleký. 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

43 Základní škola Dolní 
Benešov, příspěvková 
organizace 

Učebna VR v ZŠ Dolní Benešov Jedná se o nově přidaný záměr. 

44 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Vybavení nábytkem třídy 
 

Navýšení částky z pův. 300 tis. Kč na 

aktuální, tj. 600 tis. Kč. 

45 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Oplocení pozemku školy 
 

Navýšení částky z pův. 200 tis. Kč na 

aktuální, tj. 1 mil. Kč. 

46 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce žákovských šaten 
a spojovací chodby 
 

Navýšení částky z pův. 3,5 mil. Kč na 

aktuální, tj. 5 mil. Kč. 

47 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Renovace vstupního prostoru 
a výstavba relaxační zóny pro žáky 
 

Navýšení částky z pův. 1,5 mil. Kč na 

aktuální, tj. 3 mil. Kč. 

48 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Modernizace cvičné kuchyně 
 

Navýšení částky z pův. 200 tis. Kč na 

aktuální, tj. 900 tis. Kč. 

49 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Digitální zařízení pro pedagogy 
 

Navýšení částky z pův. 800 tis. Kč na 

aktuální, tj. 2 mil. Kč. 

50 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Digitalizace tříd  
 

Navýšení částky z pův. 1,5 mil. Kč na 

aktuální, tj. 2 mil. Kč. 

51 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Výměna podlah na chodbách 
 

Navýšení částky z pův. 3 mil. Kč na 

aktuální, tj. 5 mil. Kč. 
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52 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Digitalizace školní knihovny 
 

Navýšení částky z pův. 100 tis. Kč na 

aktuální, tj. 500 tis. Kč. 

53 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Vybavení školní družiny 
 

Navýšení částky z pův. 500 tis. Kč na 

aktuální, tj. 1,5 mil. Kč. 

55 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Modernizace a rekonstrukce školních 
dílen 
 

Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 4,5 mil. Kč. 

56 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce školní kuchyně 
 

Navýšení částky z pův. 3 mil. Kč na 

aktuální, tj. 5 mil. Kč. 

57 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Přístavba učebny pro zájmové 
vzdělávání (školní družina) 
 

Navýšení částky z pův. 5 mil. Kč na 

aktuální, tj. 15 mil. Kč. 

59 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Výměna plynových kotlů včetně 
rozvodů a radiátorů 
 

Navýšení částky z pův. 3 mil. Kč na 

aktuální, tj. 6 mil. Kč. 

60 Základní škola a mateřská 
škola Hať, příspěvková 
organizace 

Klimatizace tříd  
 

Navýšení částky z pův. 900 tis. Kč na 

aktuální, tj. 2 mil. Kč. 

99 Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Rekonstrukce učebny přírodních věd a) Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 4 mil. Kč. 

b) Změna ve sloupci Z „vydané stavební 

povolení ano/ne“ z pův. „ne“ na aktuální 

„ne, není potřeba“. 

100 Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Rekonstrukce učebny Pracovních 

činností 

(cvičná kuchyň) 

Storno z důvodu realizace. 

101 Základní škola Hlučín-
Rovniny, okres Opava 

Rekonstrukce 3 učeben cizích jazyků Storno z důvodu realizace. 

102 Základní škola Hlučín- Vybudování multimediální učebny a) Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 
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Rovniny, okres Opava Hudební výchovy aktuální, tj. 4 mil. Kč. 

b) Změna ve sloupci Z „vydané stavební 

povolení ano/ne“ z pův. „ne“ na aktuální 

„ne, není potřeba“. 

104 Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, příspěvková 
organizace 

Venkovní učebna a) Navýšení částky z pův. 1,7 mil. Kč na 

aktuální, tj. 2,2 mil. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 09-2022.  

106 Základní škola dr. Miroslava 
Tyrše, Hlučín, příspěvková 
organizace 

Půdní vestavba pro Montessori 

vzdělávání + oprava střechy 

a) Navýšení částky z pův. 30 mil. Kč na 

aktuální, tj. 60 mil. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 09-2022. 

108 Základní škola a mateřská 
škola Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Venkovní učebna Změna stavu (záměr > projekt) na „Již 

realizováno“. 

112 Základní škola a mateřská 
škola Kozmice, okres Opava, 
příspěvková organizace 

Vybavení školních hřišť kamerovým 

systémem 

Aktualizace ve sloupci Y (připravenost 

projektu) z pův. „zatím nerozpracováno“ 

na aktuální „částečně realizováno“. 

115 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Venkovní hřiště -  vybavení herními 

prvky pro žáky družiny 

Navýšení částky z pův. 1 mil. Kč na 
aktuální, tj. 2 mil. Kč. 
 

117 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Venkovní ekologická učebna Navýšení částky z pův. 4 mil. Kč na 
aktuální, tj. 5 mil. Kč. 

118 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Rozšíření a rekonstrukce stávající 

tělocvičny 

Navýšení částky z 30 mil. Kč na aktuální, 
tj. 60 mil. Kč. 

120 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Vytvoření workoutového hřiště pro 

žáky 

Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 
aktuální, tj. 3 mil. Kč. 

121 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 

Tablety pro žáky Navýšení částky z 5,5 mil. Kč na aktuální, 
tj. 6,5 mil. Kč. 
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příspěvková organizace 

122 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace ZŠ -  vytápění a 

klimatizování prostor školy pomocí 

rekuperace vzduchu 

Navýšení částky z 20 mil. Kč na aktuální, 
tj. 25 mil. Kč. 

123 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Renovace tříd – nábytek, projektory, 

int. tabule, dveře 

Navýšení částky z 10 mil. Kč na aktuální, 
tj. 15 mil. Kč. 

124 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Notebooky a tablety pro pedagogické 

zaměstnance 

Navýšení částky z 1,6 mil. Kč na aktuální, 
tj. 2 mil. Kč. 

125 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Výstavba nové tělocvičny Storno záměru. 

126 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Podlahy na chodbách a v učebnách Navýšení částky ze 3 mil. Kč na aktuální, 
tj. 4 mil. Kč. 

127 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Oprava střechy nad Foyer Navýšení částky ze 2 mil. Kč na aktuální, 
tj. 3 mil. Kč. 

131 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Odborná učebna Navýšení částky ze 4 mil. Kč na aktuální, 
tj. 5 mil. Kč. 

152 Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 
organizace 

Rekonstrukce přírodovědné učebny a) Změna obsahu projektu z pův. znění 
„Rekonstrukce vody, elektřiny, nábytku, 
nákup nové IT techniky“ na aktuální 
„Rekonstrukce vody, elektřiny, nábytku, 
nákup nových dikatických pomůcek pro 
potřeby podpory KK IROP. V rámci 
záměru se budou modernizovat i 
kabinety s vazbou na KK IROP“. 
b) Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 
aktuální, tj. 4 mil. Kč. 
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c) Přidáno „X“ ve sloupci W (budování 
zázemí družin a šk. klubů.) 

153 Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 
organizace 

Vytvoření učebny virtuální reality a 

robotiky 

a) Změna obsahu projektu z pův. znění 
„Vytvoření učebny virtuální reality a 
robotiky, zavedení pokročilých metod ve 
vzdělávání a virtuální reality napříč 
předměty“ na aktuální „Vytvoření učebny 
virtuální reality, zavedení pokročilých 
metod ve vzdělávání a virtuální reality 
napříč předměty“. 
b) Snížení částky z pův. 10 mil. Kč na 
aktuální, tj. 7 mil. Kč. 
c) Posunutí ukončení realizace z pův. 12-
2022 na aktuální, tj. 12-2024. 
d) Přidáno „X“ ve sloupci W (budování 
zázemí družin a šk. klubů.) 
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Aktualizace platná k 17. 12. 2021 (datum schválení ŘV MAP II) = nerelevantní pro aktualizaci k 20. 6. 2022 

Přílohou Strategického rámce MAP aktualizovaného a schváleného Řídícím výborem MAP pro Hlučínsko východ II ke dni 17. 12. 2021 je 

samostatný dokument „Seznam investičních priorit“, kde jsou záměry jednotlivých subjektů předloženy v nové podobě tabulek pro programové 

období 2021-2027. Seznam investičních priorit je k dispozici jak excelovském formátu, tak – podepsaný – ve formátu pdf. 

Seznam investičních priorit v nových tabulkách MMR, o kterých se zmiňujeme v úvodu předkládaného dokumentu, byl poprvé schválen stran 

ŘV MAP II na online jednání dne 14. 6. 2021.  V rámci aktualizace platné k 17. 12. 2021, tj. ke dni zasedání (online) ŘV MAP II, zachycuje přehled 

změn na úrovni jednotlivých MŠ/ZŠ níže přiložený tabulkový přehled. Za zájmové a neformální vzdělávání neprovedl aktualizaci žádný subjekt. 

Aktualizace - podzim 2021 (schváleno ŘV MAP k 17. 12. 2021) 

Přehled změn – investiční záměry MŠ 

Č. záměru Název organizace Název (aktuálního) záměru/projektu 
Specifikace změn, resp. aktualizace 
oproti předchozí schválené verzi 

7 Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, příspěvková 

organizace 

Školní zahrada MŠ 

 

Posunutí zahájení realizace z pův. 09-
2021 na aktuální, tj. 09-2022. Posunutí 
ukončení realizace z pův. 12-2023 na 
aktuální, tj. 12-2024. 

25 Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Vybavení tříd ZŠ a MŠ klimatizačními 

jednotkami 

 

Aktualizace ve sloupci Y (připravenost 
projektu) z pův. „Částečně realizováno“ 
na aktuální „Částečně realizováno ve 
dvou třídách, zbývá dokončit vybavením 
třetí třídy“. Doplnění „ne, není potřeba“ 
ve sloupci Z. 

26 Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Vybavení MŠ interaktivním zařízením 

 

Aktualizace ve sloupci Y (připravenost 
projektu) z pův. „Částečně realizováno“ 
na aktuální „Částečně realizováno ve 
dvou třídách, modernizace stávající IT a 
pořízení nové IT“. 

27 Mateřská škola Liščata, s.r.o. Vybavení herny – interaktivní tabule 

pro MŠ 

Navýšení částky z pův. 150 tis. Kč na 
aktuální, tj. 250 tis. Kč. 

28 Základní škola a mateřská Rekonstrukce MŠ Vrablovec, a) Navýšení částky z pův. 14 mil. Kč na 
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škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

bezbariérový přístup aktuální, tj. 15 mil. Kč. 
b) Změna ve sloupci Z „vydané stavební 
povolení ano/ne“ z pův. „zatím ne“ na 
aktuální „ne“. 

29 Základní škola a mateřská 
škola Ludgeřovice, 
příspěvková organizace 

Výstavba nové MŠ u Rybníků 

 

a) Navýšení částky z pův. 25 mil. Kč na 
aktuální, tj. 35 mil. Kč. 
b) Změna ve sloupci Z „vydané stavební 
povolení ano/ne“ z pův. „zatím ne“ na 
aktuální „ne“. 

33 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 
 

Konektivita ZŠ a MŠ Šilheřovice, 
pořízení nového serveru školy 
 

a) Snížení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 750 tis. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 05-2022. 

Posunutí ukončení realizace z pův. 

12-2027 na aktuální, tj. 12-2023. 

34 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

Rozšíření a rekonstrukce školní 
zahrady MŠ 
 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

 

Aktualizace - podzim 2021 (schváleno ŘV MAP k 17. 12. 2021) 

Přehled změn – investiční záměry ZŠ 

Č. záměru Název organizace Název (aktuálního) záměru/projektu 
Specifikace změn, resp. aktualizace 
oproti předchozí schválené verzi 

17 Základní škola a mateřská 

škola Darkovice, příspěvková 

organizace 

Dovybavení ŠD 

 

Posunutí zahájení realizace z pův. 09-
2021 na aktuální, tj. 09-2022. Posunutí 
ukončení realizace z pův. 12-2023 na 
aktuální, tj. 12-2024. 

18 Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 
organizace 

Relaxační koutek pro literární výchovu Posunutí zahájení realizace z pův. 09-
2021 na aktuální, tj. 09-2022. Posunutí 
ukončení realizace z pův. 12-2023 na 
aktuální, tj. 12-2024. 

19 Základní škola a mateřská Interaktivní tabule a tablety  do Posunutí zahájení realizace z pův. 09-
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škola Darkovice, příspěvková 
organizace 

počítačové učebny  2021 na aktuální, tj. 09-2022. Posunutí 
ukončení realizace z pův. 12-2023 na 
aktuální, tj. 12-2024. 

20 Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 
organizace 

Interaktivní tabule do školní družiny - 

dovybavení  PC 

Posunutí zahájení realizace z pův. 09-
2021 na aktuální, tj. 09-2022. Posunutí 
ukončení realizace z pův. 12-2023 na 
aktuální, tj. 12-2024. 

21 Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 
organizace 

Vybavení školy pomůckami do TV Posunutí ukončení realizace z pův. 12-
2023 na aktuální, tj. 12-2024. 

22 Základní škola a mateřská 
škola Darkovice, příspěvková 
organizace 

Tělocvična Posunutí zahájení realizace z pův. 09-
2021 na aktuální, tj. 09-2022. Posunutí 
ukončení realizace z pův. 12-2023 na 
aktuální, tj. 12-2024. 

23 Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

 

Výstavba a vybavení venkovních 

učeben u obou školních budov, 

osazení zahrad zelení, parkovací místa 

u šk. budovy v Děhylově, pokládka 

dlažby 

Aktualizace ve sloupci Z „vydané stavební 
povolení ano/ne“ z pův. „ne“ na aktuální 
„ano“. 

24 Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

 

Herní povrch/školní hřiště při šk. 

budově v Dobroslavicích 

 

a) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 
projektu“ z pův. „PD“ na aktuální „PD, 
výběr dodavatele“. 

b) Aktualizace ve sloupci Z „vydané 
stavební povolení ano/ne“ z pův. 
„ne“ na aktuální „ano“.  

25 Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

 

Rekonstrukce šatny ve školní budově 

Děhylov, přestavba stávajících soc. 

zařízení v přízemí, výstavba ČOV 

a) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „Zatím 

nerozpracováno - projekt ve fázi úvah 

a vyhodnocování jednotlivých kritérií“ 

na aktuální „PD soc. zařízení“. 

b) Doplnění „ne, není potřeba“ ve 

sloupci Z „vydané stavební povolení 
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ano/ne“. 

26 Základní škola Děhylov, 

příspěvková organizace 

Vybavení tříd klimatizovanými 

jednotkami – Dobroslavice 

Doplnění „ne, není potřeba“ ve sloupci Z 
„vydané stavební povolení ano/ne“. 

28 Základní škola Dolní 

Benešov, příspěvková 

organizace 

Vybudování tělocvičny a školního 

hřiště včetně vybavení 

 

Navýšení částky z pův. 40 mil. Kč na 
aktuální, tj. 100 mil. Kč. 

53 Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

Eko centrum na ZŠ Hlučín – Darkovičky 

 

(Rozvoj klíčových kompetencí) 

 

a) Navýšení částky z pův. 5 mil. Kč na 
aktuální, tj. 5,5 mil. Kč.  
b) Posunutí zahájení realizace z pův. 03-
2023 na aktuální, tj. 03-2025. 
c) Doplnění „zřizovatel, zatím, 
nepodporuje“ ve sloupci Y „připravenost 
projektu“. 

54 Základní škola a mateřská 

škola Hlučín – Darkovičky, 

příspěvková organizace 

Přírodní zahrada ZŠ a) Aktualizace názvu záměru z pův. 

„Přírodní zahrada ZŠ a MŠ Hlučín-

Darkovičky“ na aktuální „Přírodní zahrada 

ZŠ“. 

b) Doplnění „není potřeba“ ve sloupci Z 

„vydané stavební povolení ano/ne“. 
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77 Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

Modernizace multimediální učebny a) Úprava názvu projektu z pův. 

„Modernizace učebny hudební výchovy“ 

na aktuální „Modernizace multimediální 

učebny“. 

b) Navýšení částky z pův. 800 tis. Kč na 

aktuální, tj. 2 mil. Kč. 

c) Posunutí ukončení realizace z pův. 12-

2023 na aktuální, tj. 12-2027. 

78 Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

Nákup nového interaktivního vybavení 

do odborných učeben 

 

Aktualizace/úprava názvu projektu z pův. 

„Obnova interaktivních tabulí 

v učebnách“ na aktuální „Nákup nového 

interaktivního vybavení do odborných 

učeben“. 

79 Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

Modernizace 2 odborných učeben s 

využitím virtuální reality. 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

80 Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

Nákup učebních pomůcek - 

dovybavení učeben moderními 

učebními pomůckami. 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

81 Základní škola Hlučín, 

Hornická 7, příspěvková 

organizace 

Nákup interaktivní vizualizační 

technologie do odborných učeben. 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

82-91 Základní škola Hlučín-

Rovniny, okres Opava 

Všechny záměry dané ZŠ U všech záměrů doplněno „ne“ ve sloupci 

Z „vydané stavební povolení ano/ne“. 

96 Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Venkovní učebna Doplněno „ne“ ve sloupci Z „vydané 

stavební povolení ano/ne“. 

97 Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Školní dílna – nové vybavení Doplněno „ne“ ve sloupci Z „vydané 

stavební povolení ano/ne“. 
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101 Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Školní hřiště ZŠ 

Tělocvičné fitness prvky 

 

a) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „Částečně 

realizováno“ na aktuální „Částečně 

realizováno, plán nákupu dalších 

trampolín, dalších fitness prvků, 

budování umělé závlahy“. 

b) Doplněno „ne“ ve sloupci Z „vydané 

stavební povolení ano/ne“. 

102 Základní škola a mateřská 

škola Kozmice, okres Opava, 

příspěvková organizace 

Modernizace – výměny IT 

 

a) Navýšení částky z pův. 500 tis. Kč na 

aktuální, tj. 1 mil. Kč. 

b) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „Částečně 

realizováno“ na aktuální „Částečně 

realizováno, plán výměny starých 

interaktivních dataprojektorů, 

pořízení nové mobilní počítačové 

učebny“. 

106 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Rozšíření a rekonstrukce stávající 

tělocvičny 

Navýšení částky z pův. 20 mil. Kč na 

aktuální, tj. 30 mil. Kč. 

109 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Tablety pro žáky  Navýšení částky z pův. 4 mil. Kč na 

aktuální, tj. 5,5 mil. Kč. 

112 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Notebooky a tablety pro pedagogické 

zaměstnance 

 

Navýšení částky z pův. 200 tis. Kč na 

aktuální, tj. 1,6 mil. Kč. 

113 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Výstavba nové tělocvičny 

 

Navýšení částky z pův. 30 mil. Kč na 

aktuální, tj. 50 mil. Kč. 

114 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

Podlahy na chodbách a v učebnách 

 

Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 3 mil. Kč. 
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příspěvková organizace 

115 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Oprava střechy nad Foyer 

 

Navýšení částky z pův. 1 mil. Kč na 

aktuální, tj. 2 mil. Kč. 

116 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Vytvoření venkovní kryté terasy 

jídelny 

Navýšení částky z pův. 3 mil. Kč na 

aktuální, tj. 6 mil. Kč. 

117 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Renovace zařízení školní jídelny 

 

Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 4 mil. Kč. 

118 Základní škola a mateřská 

škola Ludgeřovice, 

příspěvková organizace 

Zavedení elektřiny a internetu do 

altánu botanické zahrady a na školní 

hřiště včetně osvětlení. 

Storno z důvodu realizace. 

141 Základní škola a Mateřská 
škola Píšť, příspěvková 
organizace 

Vytvoření učebny virtuální reality a 
robotiky 
 

Jedná se o nově přidaný záměr. 

142 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 
 

Konektivita ZŠ a MŠ Šilheřovice, 
pořízení nového serveru školy 
 

a) Navýšení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 2,5 mil. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 05-2022. 

Posunutí ukončení realizace z pův. 

12-2027 na aktuální, tj. 12-2023. 

143 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

Zřízení multimediální jazykové učebny 
a čtenářských dílen 
 

Storno z důvodu realizace projektu. 

144 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 
 

Přírodní arboretum s venkovní 

učebnou a vybavení centra ekologické 

výchovy, pro účely EVVO a pracovních 

činností 

 
 

a) Úprava znění názvu záměru z pův. 

„Přírodní arboretum s venkovní 

učebnou a vybavení centra 

ekologické výchovy, pro účely EVVO“ 

na aktuální, tj. doplnění o „a 

pracovních činností“. 
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b) Navýšení částky z pův. 2,5 mil. Kč na 

aktuální, tj. 2,75 mil. Kč. 

c) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 08-2022. 

Posunutí ukončení realizace z pův. 

12-2027 na aktuální, tj. 12-2023. 

d) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „příprava PD“ na 

aktuální „zpracovaná PD“. 

e) Doplnění „ne“ ve sloupci Z „vydané 

stavební povolení ano/ne“. 

145 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 

Vybudování řemeslné dílny a vybavení 
školy názornými pomůckami, modely a 
stavebnicemi k podpoře 
matematického, technického a 
řemeslného učení 
 

a) Snížení částky z pův. 5 mil. Kč na 

aktuální, tj. 4 mil. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 08-2022. 

Posunutí ukončení realizace z pův. 

12-2027 na aktuální, tj. 12-2023. 

c) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „připravována PD“ 

na aktuální „zpracovaná PD“. 

146 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 
 

Sportovní areál s umělým povrchem - 
budova Kostelní 230, Šilheřovice 
 

a) Navýšení částky z pův. 4 mil. Kč na 

aktuální, tj. 6 mil. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 02-2022. 

Posunutí ukončení realizace z pův. 

12-2027 na aktuální, tj. 12-2022. 

c) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „příprava PD“ na 

aktuální „zpracovaná PD“. 

d) Doplnění „ne“ ve sloupci Z „vydané 

stavební povolení ano/ne“. 
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147 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 
 

Modernizace a rekonstrukce 
počítačové učebny a zřízení mobilní 
učebny ICT 

a) Snížení částky z pův. 2 mil. Kč na 

aktuální, tj. 750 tis. Kč. 

b) Posunutí zahájení realizace z pův. 09-

2021 na aktuální, tj. 06-2022. 

Posunutí ukončení realizace z pův. 

12-2027 na aktuální, tj. 12-2023. 

c) Aktualizace ve sloupci Y „připravenost 

projektu“ z pův. „zajištěná PD, 

částečně realizováno z rozpočtu školy 

2020“ na aktuální „ne“. 

d) Doplnění „není potřeba“ ve sloupci Z 

„vydané stavební povolení ano/ne“. 

148 Základní škola a mateřská 
škola Šilheřovice, 
příspěvková organizace 
 

Vybudování řemeslné dílny, školních 
kuchyněk a vybavení školy názornými 
pomůckami, modely a stavebnicemi 
k podpoře EVVO, technického a 
řemeslného učení 

Jedná se o nově přidaný záměr. 
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