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Dotazník NÚV 

• Ředitelé škol všech zřizovatelů vyplňovali v prosinci 2015 
dotazník o investičních a dalších potřebách škol pro Národní 
ústav vzdělávání.  

• Národní ústav pro vzdělávání, jako odborný garant projektů 
Krajské akční plány, předal realizačnímu týmu výstupy 
z investiční části dotazníku a metodické listy pro přípravu 
Rámce pro investice do infrastruktury a jejich prioritizace. 

• Tento Rámec bude podkladem pro MMR při výběru projektů 
do aktuální výzvy IROP a ITI. Projekty, které nebudou součástí 
Rámce, nebudou moci žádat o podporu z aktuální výzvy IROP 
a ITI, zůstávají však v zásobníku projektů pro další výzvy. 



Seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence – zásobník projektů KAP 

 
• Ze seznamu NÚV byly odstraněny tzv. duplicitní 

projekty, projekty, které byly obsaženy ve více 
tematických okruzích, byl ponechán vždy pouze 
jeden projekt. 

• Vzniklý seznam je zásobníkem projektů pro další 
výzvy – Seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence.  Tento seznam bude součástí Krajského 
akčního plánu, jehož schvalování předpokládáme 

v prosinci 2016. 

 

 



• V roce 2017 se předpokládá aktualizace dat z 
dotazníku např. v rámci zpracovávání Plánu 
aktivit školy či Školního akčního plánu 



Rámec pro podporu investic z IROP 

• Dále byl tvořen seznam projektů, které odpovídají 
výzvě IROP: 

• Ze zásobníku projektů byly odstraněny projekty na 
novou výstavbu, domovy mládeže a školní jídelny, 
tělocvičny, zateplovací projekty a projekty 
energetické efektivity a projekty škol zřízených podle 
par. 16 odst. 9 Školského zákona (tzv. speciální nebo 
praktické školy). 

 



• Dále byly odstraněny projekty bez vazby na 
klíčové kompetence IROP – cizí jazyky, přírodní 
vědy, technické a řemeslné obory, práce 
s digitálními technologiemi ve vazbě na 
předchozí kompetence.  

• Byly ponechány projekty na bezbariérovost a u 
ORP se sociálně vyloučenou lokalitou projekty 
rozšiřující kapacitu kmenových tříd. 

 

 

 

 



• Dále byly odstraněny projekty, které reálně 
nemohou být dokončeny do konce roku 2018 
z důvodu nedostatečné připravenosti a náročnosti 
na rozsah a dobu stavebních prací.  

• Jde také o projekty, které v dotazníku NÚV 
v kolonce stávající stav přípravy  projektu měly 
vyplněno, že není připraven ani projektový záměr. 

• Školy byly vyzvány k  formálním úpravám 
projektů, doplnění názvů a spojení projektů 
zajišťujících konektivitu s ostatními projekty. 

 

 



Neformální a zájmové vzdělávání  

• Pro potřeby výzvy pro neformální zájmové vzdělávání 
byly osloveny Domy dětí a mládeže a další 
organizace, které se zabývají zájmovým a 
neformálním vzděláváním a mají celokrajskou 
působnost, aby navrhly realizovatelné projekty do 
této výzvy. Tato zařízení nebyla oslovena NÚV 
k vyplnění dotazníku. 

• Tyto projekty budou doplněny do Rámce pro 
investice pro výzvy IROP a ITI. Termín ukončení sběru 
projektů je 31.5.2016. 



• Projekty v takto utvořeném seznamu 
odpovídají podmínkám pro podání žádosti do 
IROP a odpovídají záměrům Středočeského 
kraje podle Dlouhodobého záměru a Analýzy 
potřeb území. 

 



Postup schvalování  

• Postup prioritizace byl projednán na setkání 
zřizovatelů škol 30. 5. a na mini týmu pro 
investice a polytechnické vzdělávání 2.6. 

• Rámec pro podporu investic bude projednán 
na Pracovní skupině vzdělávání RSK 15. 6. a 
schválen na Regionální stálé konferenci 29.6. 

 

 



Po schválení  budou školy ve 
spolupráci  se  zřizovatelem řešit přípravu 
žádosti do výzvy IROP tak, aby projekty 
odevzdaly do 18. 11. 2016, kdy výzva končí. 
Ostatní školy budou připravovat projekty na 
další výzvy.  

 

Děkuji za pozornost 

Pavel Schneider    schneider@kr-s.cz 
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