
Název opatření 
Opatření IROP č. 5 Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na kvalitu 

výuky 

Vazba na cíle 
SCLLD 

Strategický cíl: 4) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb, vzhledu obcí a stavu 
 zázemí pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a zvýšení 
 četnosti a rozsahu společenských, kulturních a sportovních akcí 
 a tradic 
Specifický cíl:  4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 
Opatření:  4-1-5) Účelné využití prostor školských zařízení s ohledem na 
 kvalitu výuky 

Vazba na SC IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality 
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní 
učení 

Popis opatření Opatření je zaměřeno na podporu zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání. Všechny projekty zajistí fyzickou dostupnost anebo bezbariérovost 
vzdělávacích zařízení, nejsou-li již tato zařízení bezbariérová. Kromě oblasti 
předškolního vzdělávání nelze podpořit výstavbu nových zařízení. V oblasti 
předškolního vzdělávání je cílem zajistit dostatečné kapacity kvalitních  
a cenově dostupných zařízení péče o děti v území MAS, a tím umožnit lepší 
zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. V oblasti základního 
vzdělávání v základních školách je kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí 
(= komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, 
schopnost práce s digitálními technologiemi) žáků včetně zajištění vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu. Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky 
na regionálním trhu práce. Mimo vazbu na klíčové kompetence nelze rozšiřovat 
kapacity ZŠ. V rámci zájmového a neformálního vzdělávání mládeže budou 
podporovány aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí. 

Typy projektů  Navýšení kapacit pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti 
do 3 let, dětských skupin a mateřských škol: stavby, stavební úpravy, 
pořízení vybavení. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy 
infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky). 

 Zkvalitnění výuky v základních školách: stavební úpravy, pořízení vybavení 
pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích. 

 Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu: rozvoj vnitřní 
konektivity v prostorách základních škol připojení k internetu. 

 Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže: 
stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání. 

 Podpora sociální inkluze (u MŠ, ZŠ): stavební úpravy budov a učeben, 
školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních 
pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro 
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. 

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na 
budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 

Příjemci podpory  zařízení péče o děti do 3 let 
 školy a školská zařízení v oblasti předškolního a základního vzdělávání 
 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 



 NNO 
 církve 
 církevní organizace 

 

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 

Minimální a maximální výše způsobilých výdajů na projekt bude stanovena v konkrétních výzvách 
MAS. 

 

Preferenční kritéria 

Preferenční kritéria budou nastavena ve výzvách MAS. 
 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 5 00 00 
Název  Počet podpořených vzdělávacích zařízení 

Kód NČI2014+ 5 00 01 
Název  Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 5 00 20 
Název  Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení 

Kód NČI2014+ 5 00 30 
Název  Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém 

Kód NČI2014+ 5 01 20 
Název  Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 

 


